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منایشنامٔه  دگر  بار  ۶/اسد/۱۳۹۸(  )از  چندیست 

کنار  و  گوشه  در  انتخاباتی  های  کمپاین  آمیز  افتضاح 

به  افغانستان  زیبای  شهرهای  است؛  افتاده  راه  کشور 

تصاویر رنگارنگ به اصطالح نامزدان ریاست جمهوری 

اکرث  و  ها  رسک  زیبای  چهرٔه  و  شده  مکدر  رو،  پیش 

نام کمپاین  به  امکان تفریحی را بدرنگ ساخته است؛ 

های انتخاباتی میله و عیاشی با بساط ساز و رسود و 

که  وطن  این  در  گویی  حدیکه  تا  گرفته  اوج  موسیقی 

هر روزش در اثر بی کفایتی رسان رژیم به خون آغشته 

است هیچ غمی نیست؛ حاالنکه ملت مظلوم ما آماج 

اشغالگران  وحشیانٔه  های  یورش  و  شبانه  های  حمله 

می  رس  به  ممکن  حالت  انگیز  رقت  در  و  گرفته  قرار 

برند.

جای تعجب است که ایادی اجیر خارجی با افتضاحات 

قبل  سالهای  در  انتخابات  برگزاری  ارتباط  در  گسرتده 

بالخصوص انتخابات ۲۰۱۴ و انتخابات افتضاح آمیز 

پارملانی )۲۰۱۸( باز هم از انتخابات، گپ زده و برای 

انتخابات کمپاین کرده و یا خود را اپوزیسیون و کاربلد 

حکومت داری به اصطالح بر مبنای مردم ساالری جلوه 

داده و چنان با آب و تاب و گاهی طوفانی و جذباتی 

تقریر و سخرنانی می کنند که گویا مردم حافظه نداشته 

و خرب ندارند این شیادان بازار سیاست چه بدبختی ها 

که به خاطر رسیدن به چوکی بر رس ملت مظلوم تحمیل 

نکرده اند.

واقعا وقتی حیا فوت شد باز انسان هرچه که میخواهد 

می تواند، اینها که از انتخابات و یا مردم ساالری سخن 

رای  با  و  است  انتخابات  کدام  منظورشان  گویند  می 

کدام مردم؟ تجربه نشان داده حداقل در سال های اخیر 

برای این فریبکاران نه انتخابات مهم بوده و نه هم هرگز 

اعتنایی به ملت دارند؛ بلکه از ملت وسیله می سازند 

و  شیطانی  خواهشات  اشباع  و  امیال  کردن  پوره  برای 

نفسانی شان.

رس  به  گلی  چه  انتخابات  قبل  سالهای  در  مگر 

باورمند  انتخابات  به  ملت  حاال  که  زد  ملت 

باشد؟ اصال آیا خود این افراد به انتخابات باور 

انتخابات ۲۰۱۴ به  دارند؟ اگر دارند چرا نتیجه 

از  رای،  تقلب  پر  از صندوق های  برآمدن  جای 

سفارت امریکا در کابل برآمد و چرا به جای یک 

کاخ سفید  مستقیم  فرمان  به  هم  آن  نفر  دو  نفر، 

بر گرده های ملت سوار شدند؟ و در انتخابات 

نتایج صندوق  پارملانی چرا به جای توجه و مترکز به 

های رای، ارگ به فاحشه خانه تبدیل گردید تا نتایج از 

ترین  پایان  به  را  افتضاح  مقولٔه  واقعا  اینها  بیاید؟  آنجا 

حد ممکن رسانده اند و باید گفت بی منطق تر از این 

بدنام کنندگان تاریخ، بادارهای خارجی شان است که 

تا هنوز با بسته های دالر به حامیت شان می ایستند آن 

هم در حالیکه خود هامن بادارها بعدا به هزارها جار و 

جنجال این افراد را گیج و رسگردان می مانند. 

رشایط  در  افغانستان  در  انتخابات،  مسئله  حقیقت  در 

امارت  صلح  مذاکرات  سبوتاژ  بخاطر  فقط  فعلی 

بینی  و  ها(  )امریکایی  جنگ  اصلی  جهت  با  اسالمی 

به نظام فرسوده  خمیری به خاطر مرشوعیت بخشیدن 

و شاریدٔه فعلی است چرا که انتخابات به تنهایی هرگز 

عالج جنگ کنونی شده منی تواند بلکه درگیر شدن به 

این مسئله آن هم در رشایط خاص فعلی، سبب تداوم 

اشغال، بهانه اشغالگری اشغالگران، تداوم کشتار ملت 

بیگناه و جاری نگهداشنت سیالب خون در کشور می 

روزها،  این  افغانستان  درد  دانند  می  همه  وگرنه  شود؛ 

به  نه هم رضورتی  و  نیست  اشغال  در سایه  انتخابات 

اصلی  درد  بلکه  است  گزاف  و  بیهوده  مرصف  آنهمه 

هم  آن  عالج  و  است  امریکایی  اشغال  مظلوم  ملت 

لله الحمد فرزندان مبارز امارت  ختم اشغال است که 

پایان  در  سعی  شجاعانه  ممکن،  نحو  هر  به  اسالمی 

بخشیدن ظلم و تعدی امریکا در افغانستان دارند. 

پروژه  کردن  همراهی  به جای  ما  عزیز  ملت  طلبد  می 

های تکراری غرب متجاوز در کشور، با فرزندان غیور 

کشور بیش از گذشته همکار و همگام شوند و مطمنئ 

و  مجاهدین  جانفشانی  متعال،  الله  یاری  به  که  باشند 

به  را  جایش  اشغال،  تاریکی  زودی  به  ملت  اخالص 

روشنایی آزادی و اعادٔه استقالل باز خواهد داد.

کدامنی انتخابات؟
سرمقاله
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طالبـان ایـن روزهـا نسـبت به هـر وقت دگـر در جهان 

مطرح شـده انـد؛ از آنجـا که با ایـاالت متحـده امریکا 

مسـتقیام در حال مذاکـره و گفتگو هسـتند و امریکا بر 

کشـورهای بسـیاری حضـور نظامـی و یا اسـتخباراتی 

و یـا تاثیـر گـذار دارد و در سـطح رسـانه هـای مهـم 

دنیـا بیشـرت تحرکات آن کشـور خربسـاز اسـت بر روند 

مذاکـرات طالبـان و امریـکا ایـن چیـز تاثیر گذاشـته و 

طالبـان در یـک سیاسـت خـدادادی فرصتی بـرای آنها 

مسـاعد شـده که از آن کـامل اسـتفاده تبلیغاتـی بربند.

هـرگاه کـه خلیلـزاد امریکایی به کشـورهای مهم منطقه 

بـه بهانـه صلـح و مسـئله افغانسـتان سـفر مـی کند در 

عیـن حـال اعضـای دفـرت سیاسـی طالبـان در دوحـه 

قطـر نیـز بیـکار ننشسـته و موازی بـا آن در کشـورهای 

باشـند؛  منطقـه و مهـم جهـان سـفرهای مـی داشـته 

چنانچـه در سـفر اخیر طالبان به ازبکسـتان و اسـتقبال 

کـم نظیـر دولـت ازبکسـتان از هيئـت طالبـان صـدای 

اعرتاضـی رژیـم کابـل بـر آمد و سـبب دلخـوری اداره 

کابـل گردیـد که چـرا از طالبان چنـان پذیرایی شـد که 

از افـراد رسـمی یـک حکومـت می شـود.

در واقـع اضافـه شـدن محرتم مـال برادر آخنـد به جمع 

پایـداری طالبـان  و  اعتـامد  پیامنـه  سیاسـی طالبـان، 

بـه حـل معضلـه افغانسـتان از طریـق گفتگو را بسـیار 

سـنگین داد و نبایـد کتـامن کـرد کـه شـخصیت مـال 

آن  بـه  طالبـان  سیاسـی  هیئـت  راس  در  آخنـد  بـرادر 

هیئـت اعتبار و وجاهت خاص بخشـیده و کشـورهای 

بیـش از گذشـته تحـرکات سیاسـی  منطقـه و جهـان 

طالبـان را زیـر نظـر گرفتـه و عالقـه منـد به اسـتحکام 

روابـط با طالبان شـدند و این موضوع چنـان طالبان را 

طالبان بر استیج جهان

 انجینر عثمان
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برجسـته کـرد مثلیکـه فعالیـت های نظامی شـان 

هرازگاهـی مهـم تریـن رسـانه هـای جهـان را به 

خـود معطـوف مـی کند.

گرفتـه  قـرار  جهـان  اسـتیج  بـر  طالبـان  اکنـون 

انـد، دنیـا آن هـا را پذیرفته و کشـورهای بسـیاری 

خواهـان روابـط و اسـتحکام تعلـق با آنهاسـت، 

هر کشـوری در میزبانی آنهـا از دیگری در رقابت 

بـوده و آرزوی میهامنـی آن هـا را بـا افتخـار در 

اثـر  بـر  کـه  دیـروز  دشـمنان  پرواننـد،  مـی  رس 

برابرشـان  در  طالبـان  از  کافـی  شـناخت  عـدم 

موضـع گرفته بودند امـروز در کنارشـان خواهان 

تعلقـات و روابط جدید هسـتند، کشـورهای مهم 

جهـان نیـز و مخصوصـا اروپایـی هـا در تـالش 

ایجـاد روابـط حسـنه با طالبان هسـتند چـون آنها 

اکنـون بـه این بـاور رسـیده کـه صاحبـان اصلی 

افغانسـتان و فرزنـدان اصیلـش نـه آنهاسـت کـه 

اداری و اخالقـی در چوکـی هـای ارگ  غـرق فسـاد 

چمـربه زده و بـه دنبـال عیاشـی و چـور و چپـاول انـد 

امکانـات  کمرتیـن  در  سالهاسـت  کـه  آنهاینـد  بلکـه 

معیشـتی و بـدون دلبسـتگی به مظاهـر فریبنـدٔه دنیا در 

حـال مبـارزه و فـداکاری انـد و اگـر هـر کشـوری در 

دراز مـدت خواهـان ایجـاد روابـط سیاسـی، تجـاری 

و اقتصـادی و غیـره در افغانسـتان انـد بهـرت اسـت از 

همیـن اکنـون بـه فکـر آدرسـهای باشـند کـه آنهـا را به 

طالبـان وصـل مـی کنند. 

بـدون تردیـد خداونـد متعـال بـا عـزت دادن طالب در 

سـطح دنیـا یکبار دگـر نرصت های غیبی خـود با گروه 

خداجـو و خدا پسـند را مصداق بخشـید کسـانی که تا 

دیـروز طالبـان را در غارهـا و دشـت هـا و کـوه هـای 

کشورشـان افغانسـتان تحمل منی توانسـتند و به دنبال 

رس بـه نیسـت کـردن شـان بودند؛ امـروزه هـامن مردم 

بـر رس میزبانـی از هیئـت سیاسـی طالبان صف کشـی 

منـوده و در حـال رقابـت انـد؛ الحق هیـچ تعبیری جز 

ایـن شـده منی توانـد که ایـن همه فضل و نـرصت الله 

پـاک اسـت که شـامل حـال بنـدگان نیک خدا شـده و 

عمـال بـه دنیا نشـان می دهـد فقط با داشـنت خـدا می 

تـوان متـام نداشـته های مـادی را جـربان کـرد و چنان 

بـا شـکوه و عظمت جلوه افروز شـد کـه قدرمتندترین 

قدرمتنـدان روزگار مجبـور به کرنش و تسـلیم در برابر 

خواسـته هـای بـه حق و اصیل شـان می شـوند. 

جانانـه  مبـارزه  هـای  کامیابـی  سلسـله  نیسـت  دیـر 

طالبـان در سـطح دنیـا چنـان بدرخشـد که متـام عامل 

آن درخشـش را احسـاس و ملس کرده و بر شـجاعت، 

و  شـادباش  طالبـان  اسـتقامت  و  رزمندگـی  درایـت، 

بـار دگـر  یـک  نثـار کـرده و و مـردم معـارص  آفریـن 

پیـروزی شـکوهمندانه جامعـت قلیل خدا پسـند را بر 

جامعـت هـای کثیـر و دشـمنان خـدا شـاهد باشـند و 

افغانسـتان عزیـز سـختی هـا را پشـت رس گذاشـته و 

عـزت و رسبلنـدی از دسـت رفتـٔه خـود را دوبـاره بـه 

دسـت گرفتـه و درفش توحیـد را با افتخار بـر قله های 

عـزت و اقتـدار بـه اهتـزار دربیاورنـد. 

و ما ذلک علی الله بعزیز

* اکنون طالبان بر استیج جهان قرار گرفته اند، دنیا 
آن ها را پذیرفته و کشورهای بسیاری خواهان روابط 
و استحکام تعلق با آنهاست، هر کشوری در میزبانی 
آنها از دیگری در رقابت بوده و آرزوی میهمانی آن ها 

را با افتخار در سر می پروانند.
*****

جانانه  مبارزه  های  کامیابی  سلسله  نیست  دیر   *
عامل  متام  که  بدرخشد  چنان  دنیا  سطح  در  طالبان 
آن درخشش را احساس و ملس کرده و بر شجاعت، 
و  شادباش  طالبان  استقامت  و  رزمندگی  درایت، 
دگر  بار  یک  معاصر  مردم  و  و  کرده  نثار  آفرین 
پیروزی شکوهمندانه مجاعت قلیل خدا پسند را بر 

مجاعت های کثیر و دشمنان خدا شاهد باشند.
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قیادت صف جوالنگاه قربانی!

این تنها مرسی نیست، قبل از مرسی وفات مرشد قبلی 

در   ) عاکف  مهدی  محمد  )استاد  املسلمین  اخوان 

ارُساء  از  زندان استبداد گران، و همچنان حالت دیگر 

مرصی  استبداد  نشانگر  شان،  مظلومیت   و  سیاسی 

است، خواص بزرگ اسالمگرا ها در مرص این است که 

در آنجا  بزرگان جنبش اسالمی، و خانواده شان قبل از 

هم قطاران خود در مقابل استبداد ایستادگی منوده اند، 

شلیک های اولی استبداد بر قیادت اخوان بود، مرشد 

و  عاکف،  مهدی  محمد  استاد  اخوان  فعلی  و  قبلی 

استاد محمد بدیع را در زندان انداختند، پرس مرشد عام 

استاد محمد بدیع را در  تظاهرات شهید منودند، دخرت 

وحشت  بسیار  با  را  البلتاجی  اسامء  البلتاجی،  استاد 

در تظاهرات شهید ساختند، محمد مرسی را در حین 

زندانی منودند،  و  وظیفه  خلع  اش  ریاست جمهوری 

عصام العریانی را زندانی ساختند، به همین سلسله همه 

بزرگان اخوان را قبل از افراد عام اخوان در قید زندان 

فرستادند.

سیکوالریستها چه انتظاری از اسالم گرایان دارند؟

تعامل  و  ظلمی  ای  سابقه  چنین  با  یک شخص  وقتی 

اینها  که  آنجا  در  نگرد،  می  رشقی  سیکوالریستهای 

بدون از خود شان همه را باطل میدانند، حتٰی در رژیم 

تنوع خط سیکوالر شدیداً  السیسی  رنگهای  کودتایی 

ها  سیکولریست  برای  حتٰی  آنجا  در  حال  دید،  رضبه 

آزادی بیان و رأی نیست، حال آنها به ظلم در سکوت 

همین  حامیت  بر  مرص  کودتایی  رژیم  اند.  خوابیده 

به میان آمد، و در تسلسل مرص برای  گروپهای متنوع 

اسالمگراها به جای تعذیب و زندان مبدل شد.

امروز زندانهای مرص بر مردم رشیف و با شعور ملت 

بازدید  و  دید  بنیاد  بر  تنها  آنها  است،  شده  پُر  مرصی 

سالح  به  وقت  هیچ  آنها  هستند،  اسیر  سیاسی  فکر  و 

دست نربده اند بلکه آنها نسل مبارز، فکر و قلم، رادیو، 

با  سیکوالریستها  وقتیکه  بودند؛  انرتنت،  و  تلویزیون، 

مبارزان قلم بدست اسالمگرا چنین عمل دیکتاتوری، و 

برخورد بزرگ فرعون زمان را انجام می دهند، پس آنها 

چه اُمیدی از اسالم خواهان دارند؟ آیا امید دارند که بعد 

)به بهانهٔ وفات رئیس جمهور فقید مصر محمد مرسی(

نویسنده:  وحیداهلل مصلح 
ترجمه: حبیب اهلل حیدری

تاملی بر آزادی و استبداد در مصر )۲(
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از آن همه مظامل شان وقتی اسالمگراها بیایند، باز هم 

اینها در آن وقت در ناز های پلورالیزم خرامان باشند؟ 

اگر این درست باشد که سیکوالریست های رشق بدون 

برای  پس  کنند،  قبول منی  را  دیگر  از خودشان کسی 

منطق  این  کنند؟  می  دیگران چرا عجله  کشیدن چلیپا 

هم بسیار جالب است، یک تعداد شان میگویند، اگر 

حکومت برای اسالمگراها برسد، رئیس آنها با استفاده 

به  را  دکتاتوری  نظام  نفع خود  به  دموکراسی  همین  از 

وجود می آورد، ولی اینها منی نگرد که خط سیکوالر از 

همین دیمکراسی دیکتومکراسی را بوجود آورده است، 

اسالمگرا  نسل  و  دارند،  حق  حکومت  در  اینها  تنها 

را  ها  اسالمگرا  اینها  بس....  و  هستند  زندان  مستحق 

از  استفاده  بر  آنها  که   کنند  متهم می  بر فرضیات  تنها 

دیمکراسی دو باره دیکتاتوری را به میان می آورد؟

محمد مرسی رمز آزادی !

محمد مرسی در مرص در مقابل استبداد و دیکتاتوری 

سیکوالریست رمز آزادی و مظهر مردانگی بود، در ملت 

ها چنین رمز ها و مظاهر را از بخش و نشانه ای مبارزین  

می بینند، به طور خاص مردم رشقی دنبال چنین نشانه 

آرزوها  امید و  ها میروند، مرسی حتٰی در زندان شمع 

بود، مردم مرص محمد مرسی را به چشم رئیس جمهور 

مرشوع می نگریستند، حتٰی طرفدارهای السیسی به وی 

به نظر جرنال کودتایی می نگریستند، در چنین حالت 

مرسی به طور شعوری خواست، که در راه مرشوعیت 

به طوری یک رمز باقی مباند، اگر نه مرسی میتوانست 

در  و  مباند  زنده  استبداد  برابر  در  خود  سکوت  با  که 

دنیای مادی آرام و با موقف خود زیست مناید، اما وی 

استبداد را نپذیرفت، و با چلنیج بر بلند ترین مقام های 

استبداد، ملت بزرگ مرصی را بر حد غضب و خشم 

دوامدار نگه داشت.

تعذیب های سیکوالریستی و قیام ملی !

)میدان  از  که  کودتای  هامن  سیسی،  کودتای  از  بعد   

دولتی( رابعه رشوع شد، آنجا که نیروهای رژیم سیسی 

را  مردم  زرهی  های  تانک  و  ها  سالح  از  استفاده  با 

زیر  را  گان  کننده  مظاهره  اینها   که  آنجای  کشتند، 

بیامرستان  و  در مسجد،  اینها  که  آنجا  تانگها منودند، 

آتش  به  زنده  را  مریض  و  ای زخمی  کننده  مظاهره  ها 

کشیدند، آنجای که اینها ده ها هزار مردم مرصی را بر 

بنیاد کار و فکر سیاسی به زندان ها فرستادند، و بدتر از 

همه اینکه فوج ظامل بر حکومت منتخب کودتا منود، 

این همه کارها در بین ملت مرص غضب، و احتجاج را 

ایجاد منود، این احتجاج در اوایل هویدا بود، همه روزه 

تظاهرات  ای وسیع  پیامنه  به  بزرگ مرص  در شهرهای 

کودتایی  رژیم  رحم  بی  ای  شکنجه  از  بعد  اما  بود، 

و  خاموش  مزاحمت  به  مردم  آشکار  تظاهرات  این  

نفرت داخل شد، یکی از بزرگرتین کارنامه ای اخوان 

این است که آنها قیادت ورهربی سامل این این قیام  را 

دارد، و این هم از روی سازماندهی قدرمتند، و هم  از 

روی امتزاج ارزشهای ملی و اسالمی ، اخوان به سبب 

مرصی  حاکامن  دیکتاتوری  ای  چهره  تنها  نه  آینه  این 

را به ملت نشان داد، بلکه از لحاظ تاریخی قیام ملی 

از  ساختند،  ثابت  را  پروری  بیگانه  و  استبداد  علیه  بر 

مردمی  محبوبیت  و  قهرمانی  چون  که  بود  جهت  آن 

اخوان هیچگاه برای دیکتاتوری مرصی قابل قبول نبود 

آن  در  که  کردند  منی  قبول  را  آزادی  چنین  هیچگاه  و 

آزادی، مافیای نظامی و اقتصادی زورگو ولندغر به باد 

وحشت  و  ظلم  و  جنایت  آنهمه  به  دست  شود  گرفته 

زدند.

محمد مرسی مرده یا شهید ؟

در سال ۲۰۱۳م بعد از کودتا  محمد مرسی در حالت 

داده  وی  داروی  و  درمان  بود،  زندانی  ناهنجار  بسیار 

که  گفت،  را  سخن  این  بار  چندین  مرسی  شد،  منی 

محافظه  عضو  یک  حتٰی  است،  خطر  در  من  حیات 

چندین  ما  که  گفت  الجزیره  به  انگستان  پارملان  کار 

بار درخواست مالقات با مرسی را دادیم اما مستبدین 

که  است  معٰنی  این  به  همه  این  ندادند،  اجازه  مرصی 

تحت  اول  روز  از  مرسی  محمد  مرگ  تدریجی  پالن 

آزادی  و  عدالت  بزرگان حزب  از  بسیاری  بود،  تطبیق 

به  به طوری  عمدی  را  مرسی  که  هستند،  نظر  این  بر 

شهادت رساندند، چنین تصور موجود است که مرسی 

میتودین  قُرص  واسطه  به  یارس عرفات  مانند محمد  را 

اخوان  عضو  حسن  محمود  منودند،  شهید  تدریجاً  

هم به الجزیره گفت که مرسی را عمداً شهید کرده اند، 

شهادت  بر  همچنان  املسلمین  اخوان  رسمی  اعالمیه 

محمد مرسی تأکید می کند.

روی  از  مرسی  محاکمه  روزهای  معموالً  میشود  گفته 

تقسیم اوقات صورت می گرفت، ولی در آن روز چنین 

نه  و  بود  خربنگاران  نه  نداشت،  وجود  اوقات  تقسیم 
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عجله،  با  محاکمه  چنین  رسانه،  کدام  خربی  پوشش 

آنجا بی هوش و بعد  این که محمد مرسی در  و گویا 

وفات منود، این تنها یک سناریو معلوم می شود، چنین 

هم گفته می شود که وی را در زندان شهید منوده و بعد 

رئیس  املرزوقی  برایش ساختند،  را  سناریوی محکمه 

محمد  که  گفت  الجزیره  به  هم  تونس  قبلی  جمهور 

مرسی را در زندان بر اثر شکنجه شهید منودند.

من  که حیات  بارها گفت  دیگر محمدمرسی  از طرف 

در خطر است، در برابر چنین دعوای وی چرا محکمه 

این  بر  خاموشی  این  بودند؟  خاموش  مرصی  های 

با  همراه  مرص  سیکوالر  حکومت  که  کند  می  داللت 

قضات در زندان های مرص معاهده خاینانه بر شکنجه 

و ختم ارُسای فکری و سیاسی را دستخط منوده اند.

شهادت مرسی و موقف آمریکا !

بسیار زشت و در عین حال در  در سطح جهان بطور 

واکنش  انسانی  ارزشهای  به  احرتام  دعوای  با  تضاد 

آمریکا بود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره 

گفت که ما  بر اساس راپور رسانه ها خرب وفات محمد 

مرسی را بدست آوردیم، و در این باره هیچ نظر نداریم، 

این بسیار جالب است، مرسی در زندان استبداد برس می 

نظامی و حکومتی  با متام قوت  آنجائیکه سیسی  برد، 

انحصار و شبکه ای مافیا و حامیت منطقوی نتوانست 

که در ۶ سال گذشته اتهامات بر مرسی را ثابت کند، 

اما آمریکا نه تنها ۶ سال قبل بر مرسی کودتا را پذیرفت، 

این  اصلی  کننده  و حامیت  پرده طراح  پشت  در  بلکه 

تعذیب  در  که  بعد  و  بودند،  ارسائیل  و  آمریکا  کودتا، 

های این کودتا اشخاص صف مقدم اخوان کشته می 

شوند، بشمول مرشد عام محمد مهدی عاکف و رئیس 

جمهور محمد مرسی و دیگران  شهید می شوند، پس 

آمریکا در آن تعلیق و نظر ندارد؟ 

آخری  سفر  در  که  میشود  معلوم  قوی  هم  تحلیل  این 

باشد،  شده  توافق  تصفیه  چنین   بر  آمریکا  به  سیسی 

آمریکا بر بسیاری از این تصفیه ها خاموشی را اختیار 

کرده و برای همین معلوم است که هیچ نظری نداشته 

باشند .

بی  نظر  و  فکر  در  که  است  آن  تر  جالب  هم  این  از 

اخوان  که  اتهاماتی  این  سیاسی  های  خط  سوادان 

حامیت آمریکا و انگلیس را با خود دارند و اشخاِص 

مربوط به آنها هستند کامال بی اساس است چنانچه در 

قرن گذشته رسان اخوان بر علیه همین استعامرگران در 

خط مقدم مبارزه بوده اند، اخوان در تعذیب قوت های 

خارجی مستبدین داخلی و مافیای وابسته به آن زیسته، 

و به سبب همین زندگی مخالفت آمیزشان با استکبار،  

مستحکم و مردمی و پا بر جا باقی مانده اند.

شهادت محمد مرسی و واکنش های جهان اسالم !

در باره شهادت مرسی در جهان اسالم در سطح  بزرگان 

شخصیتها   و  مردمی،  بزرگ  های  تنظیم  حکومتی، 

تعداد  یک  ها  واکنش  این  در  شد،  داده  نشان  واکنش 

موقف  خود  ملت  روح  با  مناسب  حکومتی  حاکامن 

مردانه وار نشان دادند ، و یک تعداد دیگر شان که گویا 

اختیار  استند، سکوت  ارسائیل   و  آمریکا  مفاد  پولیس 

کردند.

رئیس  موقف  اسالم   جهان  وار  مردانه  موقف  همه  از 

جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان بود، او گفت، که با  

غم اندوه  و نا امیدی عمیق از وفات اولین رئیس جمهور 

شهید  برای  شدم،  خرب  مرسی  محمد  برادرم  منتخب 

مرسی دعای رحمت میکنم، وی در تاریخ از بزرگرتین 

ظامل  سیسی  زندانهای  در  مرسی  بود،  مردمی  فعاالن 

شهید شد، تاریخ هیچگاه ظلم این ظاملان را فراموش 

نخواهد کرد، اردوغان این را هم گفت که من هیچگاه با 

قاتالن مرسی یکجا نخواهم شد، و این هیچگاه ممکن 

نخواهد بود که با آنها دیداری داشته باشم.

در کشور های خلیجی قطر یگانه کشوری است که در 

سیاست کشورهای  منطقه موقف و خواسته های ملی 

و مردمی را دارد، و به سبب این موقف زنده و ارزشی 

قطر در منطقه و تحریم های  وابسته سعودی و امارات 

و همراه با سیاست های گوشه کننده هنوز هم مسیر با 

عزت دارد، منزوی نشد هنوز هم نور جالء و  روشنی 

دارد، و در فورم جهانی مدافع و میزبان عدالت  آزادی 

و محورهای صلح است، امیر قطر شیخ متیم بن حمد 

با  گفت  و  منود،  توییت  مرسی  محمد  وفات  باره  در 

عمق ناراحتی خرب وفات ناگهانی دوکتور محمد مرسی 

را بدست آوردم، به خانواده وی و به ملت برادر مرص 

تسلیت و تحسین میگویم.

معاون صدر اعظم مالیزیا، از جانب لیبیا ریس شورای 

حامس  حکومت  هم  غزه  در  و  کشور،  آن  حکومتی 

طی یک اعالمیۀ اظهار غمرشیکی وتسلیت گفت، در 

همین حال ریس جمهور اسبق تونس منصف املرزوقی 
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در مورد شهادت محمد مرسی حین اظهار تأثرو گریه 

اشکباری را رس داد، وی گفت آنچنان روزی می آیئد 

آنچه  افزود  نامربده  را می گیرد،  که عدالت جای خود 

که بر مرسی گذشت تحت تعذیب و شکنجه بود که به 

قتل رسید.

در بین جریان ها و حرکت های آزدیخواه و عدالتخواه 

نیز  افغانستان )طالبان(  امارت اسالمی  جنبش جهادی 

نسبت وفات محمد مرسی اظهار غمرشیکی کرده و به 

ملت و مردم مرص عرض تسلیت کرد.

برصاحت  خود  رسمی  واکنش  در  املسلمني  اخوان 

می  قتل  معنی  بتامم  را  مرسی  محمد  وفات  که  گفت 

کرده  را  عمده ای  درخواست  دو  اخوان  اکنون  خواند، 

است،

یک خواست آنها اینست که در کشورهای خارجی پیش 

روی سفارت خانه های مرص مظاهرات را تنظيم کنند، 

دوم خواست آنها اینست که در مرص وبه متام کشورها 

باید جنازه غایبانه محمد مرسی ادأء شود.

مراسم  بشکل  که  است  کرده  به مرصی ها صدا  اخوان 

بزرگی جنازۀ غایبانه محمد مرسی را ادأء کنند.

شهادت مرسی بررسی بی طرفانه !

طرف،  بی  مرصی های  بلکه  املسلمني  اخوان  تنها  نه 

خواهان  عدالت  به  وابسته  های  نهاد  برش،  حقوق 

بزرگ  های  شخصیت  مردمی،  برجسته  جهان،رجال 

جهان،این تقاضاء را کرده اند، که در مورد وفات محمد 

مرسی باید بررسی آزاد وبی طرفانه انجام شود،این آن 

چیزی است که شاید حکومت مرص ومحکمه مرصی 

حارض نشوند، زیرا جهت اصلی کشنت تدریجی مرسی 

خود رژیم سیسی است، محمد مرسی بارها به آنها گفته 

بود که حیاتش به خطر مواجه است، لکن آنها در این 

مورد اقدامى نکردند.

کریسپن  بنام  انگلستان  کار  یک عضوء حزب محافظه 

گفته  الجزيره  تلوزیون  به  کشور  آن  پارملان  در  پالنت 

است که به مرگ محمد مرسی حیران نیست، چرا که در 

یک کمیته پارملان بریتانیا که خود وی عضو آن می باشد 

آن  بود،  مطمنئ  واقعه ی  یک  چنین  پیوسنت  وقوع  به 

کمیتۀ طی راپوری به ارتباط ظروف زندان محمد مرسی 

نوشته بود، وبه این نتیجۀ رسیده بودند که اگر حاالت 

در آن زندان تغییر پیدا نکند ممکن این حالت بزودی به 

مرگ مرسی ِبیانجامد.

  

وفاداری محمدمرسی به راهش: 

محمد مرسی رفت، لٰکن  با آن عهد وپیامن که با خدای 

میدان  این  در  و  کرد،  وفا  بود  بسته  ملتش  وبه  خود 

احزاب معارص،  از شخصیت های  وفاداری هیچ یک 

داعیان مشهور صلح طلب دنیا، شخصيت های اخوان 

قرن  یک  منی تواند،اخوان  کرده  رقابت  پیامنه  این  به 

تعذیب  و  گوناگون  های  آزمون  اینچنین   تجربه  کامل 

زندگی را سپری منودند، مگر به نسل نسل ملت های 

زنده  را  وهدفمند  آزاد  زندگانی  پرشور  داعيه  خویش 

نگهداشتند، خود به مرگ تن دادند، اما داعیه اسالمى 

را زنده نگهداری منودند، برهمچون یک نسل متعهد و 

صاحبان قربانی که به صف مبارزه های پی در پی این 

آیت قرآن کریم صدق می کند، که 

»ِمَن الُْمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَيِْه فَِمْنُهْم 

َمْن قََض نَْحبَُه َوِمْنُهْم َمْن يَْنتَِظُر ... « )۲۳ احزاب(

به  بطور علنی  استبداد خود  آخرین  در  حکومت مرص 

جنازه این شهید مظلوم اجازه ندادند، تنها به فرزندان و 

خانواده اش اجازه رشکت در جنازه را داده بود، اسامه 

پرس محمد مرسی که خود در بند استبداد سیکوالریزم 

بندی است، به جنازه آورده شده بود، حکومت مرصی 

بنابر  را  مرسی  محمد  که  بود  نداده  را  این  اجازه  حتی 

سپرده  بخاک  اش  آبایی  قربستان  به  باید  وی  وصیت 

شود.

محمد مرسی به وصیت خود گفته بود که باید در کنار 

در  مرص  حکومت  شود،  سپرده  بخاک  جانش  مادر 

انتهاي استبداد خود نگذاشتند که وصیت مرسی عملی 

شود، نامربده را در یکی از قربستان های قاهره به خاک 

سپردند که در آنجا ۳ تن دیگر از مرشدین اخوان بخاک 

محمد  استاذ  هم  یکی  آنها  جمع  در  بود،  شده  سپرده 

مهدي عاکف هست که نامربده در نتیجه استبداد سیسی 

اینچنین  در  بود،  رسیده  بشهادت  های مرص  زندان  در 

استبداد حکومت های معارص مرص با گذشته گان آن 

هیچ فرقی ندارد.

هفتاد سال قبل جنازه حسن البنا نیز چنین  بود که امروز 

هم جنازه قیادت تنها به شانه های خانم وفرزندان وی 

حمل شده بخاک سپرده می شوند.

پایان.
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نارندرا 8 دهد  انجام  نتوانست  هند  دولت  هیچ  را  آنچه 

و  رسزوری  با  هند  کشور  فعلی  اعظم  صدر  مودی، 

قانون   ۳۷۰ ماده  مودی  دولت  داد.  انجام  زورگویی 

اساسی هند را که اختیارات و امتیازات خاصی به منطقه 

جامو و کشمیر زیر کنرتول هند بخشیده بود به تاریخ 

۵ اگست سال جاری میالدی با امضای رئیس جمهور 

دارد که  نیز دولت هند در پالن  لغو اعالم کرد.  کشور 

کنرتول  زیر  منطقه  دو  به  و  بسازد  پارچه  دو  را  کشمیر 

و  جامو  منطقه  نام  به  یکی  کند.  تبدیل  مرکزی  دولت 

کشمیر و دیگری به نام لداخ. 

این تصمیم دولت کنونی هند چندان تعجب آور نبود، 

پی  جی  بی  حزب  و  مودی  نارندرا  سیاست  متام  زیرا 

)BGP( بر محور »هندوئیسم« و خصومت با مسلامن 

ها می چرخد. بلی، دشمنی بی جی پی یا بهارتیه جَنتا 

اصال  بلکه  شود،  منی  کوتاه  پاکستان  به  تنها  پارتی( 

و  انگیز  فتنه  آماج سیاست های  کنونی  هند  مسلامنان 

مرتجعانه این حزب قرار می گیرند. واقعه دردناک »قتل 

عام گجرات« که در سال ۲۰۰۲ میالدی رخ داد و منجر 

به شهادت بیش از دو هزار مسلامن شد و نیز شهادت 

مسجد تاریخی بابری در سال ۱۹۹۲ میالدی از کارنامه 

های مهم نارندرا مودی و حزب او به شامر می رود. 

پس بی جی پی و مودی چگونه می توانستند اختیارات 

و امتیازات خاصی را برای مردم کشمیر که بخش اعظم 

آن را مسلامن ها تشکیل می دهند تحمل کنند ؟

واقعیت اینست که هرگاه دوره پنج ساله دولت نارندرا 

مودی و حزب بی جی پی در اوائل سال جاری میالدی 

ماه  پارملانی  انتخابات  برای  ها  این  و  یافت  می  پایان 

دستآوردی  هیچ  بستند،  می  صف  مئی  و  اپریل  های 

بخواهند.  رای  هند  مردم  از  آن  افتخار  به  که  نداشتند 

حتی بنا بر ناکامی در ایفای وعده های بزرگ اقتصادی 

داده  میالدی   ۲۰۱۴ انتخابات  در  هند  مردم  برای  که 

بودند و با پیروزی بر ۲۸۲ کرسی از میان ۵۴۳ کرسی 

دولت تشکیل داده بودند، تحلیلگران و رسوی ها چنان 

پیش بینی می کردند که بی جی پی محبوبیت خود را 

از دست داده و این بار منی تواند به آسانی برنده شود.

پی چال  بی جی  نارندرا مودی و حزب  که  بود  هامن 

دیرینه و آزموده شان را روی دست گرفتند و بجای که 

در جریان کمپاین های انتخاباتی از خدمات پنج ساله 

آیا کشمیر به فلسطین دوم تبدیل می شود؟

حبیبی سمنگانی
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دولت خود در عرصه اقتصادی یاد می کردند، با 

استفاده از احساسات هندوها، از اعامر رام مندر 

قوانین  لغو  بابری،  مسجد  بجای  هندوها(  )معبد 

مورد  در  ها  مسلامن  ویژه  به  مذهبی  های  اقلیت 

سخن  کشمیر  امتیازی  حیثیت  ابطال  و  طالق 

در  را  کشمیر  منطقه  وضعیت  ها  این  زدند.  می 

ایام انتخابات پارملانی بحرانی، متشنج و پُرتنش 

در   ۷۵ از  بیش  که  را  هندوها  توجه  تا  ساختند، 

صد جمعیت کشور را تشکیل می دهند به سوی 

را  کشمیر  اینکه  وعده  با  و  بدارند  مبذول  کشمیر 

نیز هامنند بعضی ایالت های دیگر هند در سیطره 

هندوها می آورند، از آن ها رای بگیرند. این دام 

مودی و بی جی پی چنان نتیجه داد که این بار بجای 

بار  برای نخستین  برنده شدند و  بر ۳۰۳ کرسی   ۲۸۲

در چنان موقف قوی قرار گرفتند که می توانستند بدون 

کدام ائتالف دولت تشکیل دهند. 

دولت  تصمیم  که  سازد  می  واضح  الذکر  فوق  جریان 

در  کشور  اساسی  قانون   ۳۷۰ ماده  لغو  مورد  در  هند 

قبال کشمیر ناگهانی و غیر منتظره نبود. چنانچه خانم 

که  هندی  مشهور  تحلیلگر  و  ژورنالست  نقوی،  صبا 

شوهرش هندو است و درین اواخر کتابی به نام »سایه 

های زعفران : از واجپایی تا مودی« در مورد بی جی پی 

نوشته است، می گوید که : لغو حیثیت امتیازی منطقه 

ایدئولوژی حزب بی جی پی  از نکات کلیدی  کشمیر 

بود.

رس  بر  هند  و  پاکستان  کشمکش  از  نظر  رصف  اما 

کشمیر، واقعیت اینست که هند برای تطبیق این تصمیم 

خود قوانین دیگری را نیز زیرپا کرد و یا نادیده گرفت. 

مجلس  تصویب  به  کشمیر  قانونی  حیثیت  تغییر  زیرا 

که  اینست  حال  داشت.  نیاز  کشمیر  گذاری  قانون 

مجلس قانون گذاری کشمیر به تاریخ ۲۱ نومرب سال 

دولت  )مناینده  گورنر/والی  سوی  از  میالدی   ۲۰۱۸

انتخابات  از  پس  و  بود  شده  منحل  کشمیر(  در  هند 

گذاری  قانون  مجلس  نه  هنوز  تا  نیز  میالدی   ۲۰۱۹

ماده   ۳ نیز جزو  است.  نشده  کار  روی  دوباره  کشمیر 

مشوره  به  که  است  داده  اجازه  جمهور  رئیس  به   ۳۷۰

این ماده  یا تعلیق  ایالتی می تواند در مورد لغو  دولت 

تصمیم بگیرد، اما واقعیت اینست که کشمیر از دسمرب 

۲۰۱۸ میالدی دولت ایالتی نیز ندارد و رئیس جمهور 

مشوره با گورنر/والی را که از سوی خودش تقرر یافته، 

می  طنز  از  ها  بعضی  که  همینست  از  دانست.  بسنده 

گویند که رئیس جمهور با خود مشوره کرده است.

 )35A( نام ۳۵ ای به  ماده دیگری  ماده،  این  ابطال  با 

کشمیر  و  جامو  شد.  ملغا  جمهور  رئیس  فرمان  به  نیز 

قانون اساسی هند حیثیت منطقه  به اساس ماده ۳۷۰ 

نیمه خودمختار را داشت. زیرا اجازه داشت که از خود 

قانون اساسی و پرچم جداگانه داشته باشد و ما سوا از 

امور خارجی، دفاعی و مخابرات در امور دولتی اختیار 

عام و تام داشت. نیز متام ماده های قانون اساسی هند 

در دیگر ایالت ها به گونه مستقیم نافذ می شد و هر چه 

از آنکه از سوی مجلس قانون گذاری  در کشمیر پس 

بر  همچنان  گردید.  می  نافذ  شد  می  تصویب  کشمیر 

مبنای ماده ۳۵ ای، باشنده گان جامو و کشمیر شناخت 

و حیثیت خاصی داشتند. باشنده گان دیگر ایاالت هند 

منی توانستند در جامو و کشمیر صاحب جای و جایداد 

با زنان کشمیری  یا  بکنند و  باشند، وظیفه دولتی اجرا 

اما باشنده گان جامو و کشمیر از متام  ازدواج بکنند. 

این حقوق در رسارس کشور هند برخوردار بودند.

نارندرا مودی ارصار دارد که امتیازات ویژه کشمیر عامل 

حامیان  اما  بود.  گردیده  منطقه  درین  تبعیض  و  فساد 

ماده های ۳۷۰ و ۳۵ ای به این باور هستند که این دو 

جغرافیایی  امتیاز  و  قومی  شناخت  ملی،  حیثیت  ماده 

کشمیر را تا جایی مصئونیت بخشیده بودند. پس ازین 

واقعیت اینست که هند برای تطبیق این تصمیم خود 
قوانین دیگری را نیز زیرپا کرد و یا نادیده گرفت. 
زیرا تغییر حیثیت قانونی کشمیر به تصویب جملس 
که  اینست  حال  داشت.  نیاز  کشمیر  گذاری  قانون 
جملس قانون گذاری کشمیر به تاریخ ۲۱ نومرب سال 
دولت  )مناینده  گورنر/والی  سوی  از  میالدی   ۲۰۱۸
انتخابات  از  پس  و  بود  شده  منحل  کشمیر(  در  هند 
گذاری  قانون  جملس  نه  هنوز  تا  نیز  میالدی   ۲۰۱۹

کشمیر دوباره روی کار نشده است.



سال ششم - شماره پنجم * ذوالقعده و ذوالحجه 1440 هـ ق

10

دولت هندوگرای هند از روی برنامه منظم ملیون 

ها هندوها را در مناطق مختلف کشور جا می دهد 

و مسلامنان کشمیر را در آینده به اقلیت مذهبی و 

با تقسیم کشمیر به دو  نیز  نژادی تبدیل می کند. 

بین  از  نیز  را  کشمیر  جغرافیایی  شناخت  منطقه، 

می برد. 

چندی قبل نقشه های پخش شده در شبکه های 

اجتامعی نشان می داد که دولت هند در پالن دارد 

هندوها شهرک جداگانه  هزار  برای چند صد  که 

ای بسازد که چهار طرف آن را دیوارهای بلند در 

مادهو   رام  ماه گذشته،  باشد.  گرفته  حصار خود 

به  کشمیر،  امور  در  پی  جی  بی  حزب  عمومی  منشی 

قبلی بی جی پی روی  رسانه ها گفته است که دولت 

این برنامه کار می کرد، اما بر تطبیق آن اتفاق صورت 

نگرفت )گویا فلسطین دیگری در جهان اسالم در حال 

تشکیل است(.

مشکل بزرگ کشور هند اینست که هرگاه نزاع کشمیر 

کنونی  هند  بین  در  هند  تقسیم  سال  اولین  هامن  در 

اعظم  صدر  نهرو،  جواهر  الل  داد،  رخ  پاکستان  و 

از  و  رفت  متحد  ملل  سازمان  به  هند  دولت  وقت  آن 

پاکستان در قبال کشمیر شکایت کرد. سازمان ملل از 

کشمیر  از  را  شان  نیروهای  که  کشور خواست  دو  هر 

بیرون کنند و برای تعیین رسنوشت کشمیر همه پرسی 

)رفرندم( صورت گیرد. دولت هند می دانست که چون 

اکرثیت قاطع کشمیری ها مسلامن هستند و در صورت 

برگزاری همه پرسی شاید به پاکستان و یا هم به کشور 

توطئه  اکنون  تا  روز  هامن  از  بناًء  دهند.  رای  مستقل 

تا بتواند کشمیر را  اندازد  های گوناگونی را به راه می 

عضو حیاتی خود نشان دهد. هند می خواهد جمعیت 

آینده  اگر در  هندوها را در کشمیر چنان رشد دهد که 

همه پرسی برگزار می شود باید با مشکلی مواجه نشود.

مسلامن ها از سازمان ملل متحد هرگز خاطرات خوبی 

ندارند، در هفتاد سال گذشته که مسلامن ها در جمعیت 

کشمیر غالب بودند همه پرسی برگزار نشد، اکنون هم 

که غالب هستند برگزار منی شود، اما روزی که هندوها 

گرفتار  کشمیر  درد  به  همه  شوند  تبدیل  اکرثیت  به 

خواهند شد و برای راه اندازی همه پرسی تصمیم جدی 

خواهند گرفت.  

معضل کشمیر از هفتاد و دو سال به اینسو میان پاکستان، 

آنچه  بر خالف  بلی،  دارد.  و مردم کشمیر جریان  هند 

گامن برده می شود، نزاع کشمیر تنها به پاکستان و هند 

بخش  که  کشمیر  مردم  خود  بلکه  شود،  منی  منحرص 

اعظم آن ها را مسلامن ها تشکیل می دهند نیز جهت 

قوی درین نزاع هستند و نباید قربانی 

قدرمتند  کشور  دو  های  سیاست 

نظامی و امتی قرار بگیرند و نادیده 

کشمیری  از  نزاع  این  شوند.  گرفته 

است  گرفته  زیادی  های  قربانی  ها 

سکوت  اما  گیرد.  می  هم  هنوز  و 

و بی پروایی مسلامنان جهان نشان 

می دهد که در انتظار تحقق فلسطین 

دیگری هستند، بلی، فلسطین دوم.

مسلمان ها از سازمان ملل متحد هرگز خاطرات 
خوبی ندارند، در هفتاد سال گذشته که مسلمان 
پرسی  همه  بودند  غالب  کشمیر  مجعیت  در  ها 
برگزار نشد، اکنون هم که غالب هستند برگزار 
منی شود، اما روزی که هندوها به اکثریت تبدیل 
شوند همه به درد کشمیر گرفتار خواهند شد و 
برای راه اندازی همه پرسی تصمیم جدی خواهند 

گرفت.  
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ادارٔه مجله: 

به  مخترصا  را  خود  ابتداء  در  اگر  صاحب  منصور 

خوانندگان عزیز ما معرفی بفرمایید؟

منصور صاحب:

من  بعد:  و  الکریم،  رسوله  علی  نصلی  و  نحمده 

عبداللطیف منصور فرزند شهید الحاج یار محمد خان، 

درسهای  هستم،  پکتیا  والیت  زرمت  ولسوالی  باشنده 

اولیه خود را تا صنف پنجم در مکتب سهاک ولسوالی 

زندگی  ها  کمونیست  کودتای  از  بعد  آموختم،  زرمت 

در کشور سخت بود، از کشور مهاجر شدیم، در دیار 

مدارس  در  منودم،  رشوع  را  دینی  درسهای  هجرت 

منوده  حاصل  دینی  تعلیم  پشتونخواه  خیرب  مختلف 

من،  فراغت  وقت  در  منودم،  تکمیل  را  خویش  علوم 

مجاهدین کابل را فتح منوده بودند، ما هم به کشور خود 

برگشتیم و در حکومت مجاهدین به خدمات مختلف 

مرصوف شدیم، وقتیکه تحریک اسالمی طالبان به میان 

آمد، در اوایل با آنها یکجا شدیم، و در جاهای مختلف 

خدمت منودیم، مانند معاونت مسئول والیت هلمند، 

مسؤلیت شاروالی قندهار، و به حیث وزیر زراعت و 

افغانستان  عزیز  کشور  بر  امریکائیها  وقتیکه  مالداری، 

تهاجم منود، و امارت اسالمی سقوط کرد، فوراً علیه 

اشغالگران سنگر گرفتیم صف های مجاهدین را منظم 

را��د��دت و ��د��د��د��داری  ئ��دل ��د��د��د��دی��د�ز رز  ��د��د��د
ت��د��د �د در ��د ا��د��دا��دت �د ��د��دز ت��دی ��د ��د و ��د��دز

مصاحبهٔ اختصاصی مجلهٔ حقیقت با

محترم مولوی عبداللطیف منصور صاحب

اشاره: از جمله موضوعات مهم این روزها یکی مسئله عمران و آبادی، زراعت و کشتمندی 
است اینکه امارت اسالمی در این موارد چه پروگرامهای روی دست دارد و یا اینکه دراین 
زمینه تسهیل کننده چه نوع خدماتی بوده و بیشتر از فعالیت های مجاهدین در این بخش 
آاگهی پیدا کنیم بر آن شدیم تا با مسئول محترم کمسیون زراعت و مالداری جناب مولوی 

عبداللطیف منصور صاحب مصاحبهٔ ترتیب داده و تقدیم ناگه خواننداگن عزیز مجله کنیم. 

ترتیب: ابو حفص هروی
ترجمه: واحد ترجمه و تحقیق مجلهٔ حقیقت

با همکاری و مساعدت: برادر محترم مولوی ریان صاحب
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و تقویه منودیم، تا نُه سال به حیث مسؤل جهادی در 

والیت پکتیا باقی ماندم، بعد در ننگرهار به حیث مسؤل 

والیت خدمت منودم، سپس مسئول کمسیون سیاسی 

شدم و بعد بحیث مسؤل جهادی والیت لوگر مسؤلیت 

امارت  رهربی  مقام  دفرت  مسئول  بعدا  و  ام،  منوده 

اسالمی تعیین شدم و فی الحال به حکم امیراملؤمنین 

کمیسون  مسئول   ، رهربی  شورای  عضو  الله  حفظه 

مذاکراتی  تیم  عضو  حیث  به  و   ، مالداری  و  زراعت 

امارت اسالمی خدمت می منایم .

ادارٔه مجله: 

مالداری  و  زراعت  کمسیون  دربارٔه  صاحب  منصور   

وضاحت  کمی  اگر  اداره  آن  امور  و  کارها  ترتیب  و 

بفرمائید؟

منصور صاحب:

کنار  در  اسالمی  امارت  مالداری  و  زراعت  کمیسیون 

به  خوب  فعالیت  با  اسالمی  امارت  های  اداره  سایر 

پیش می رود، اینکه کشور ما ۸۰ فیصد زراعتی است، 

توجه  کمیسیون  این  به  اسالمی  امارت  همین  برای 

کنار  در  که  است  این  ما  ، هدف  است  خاصی منوده 

شادابی  و  رسسبزی   در  شانه  به  شانه  کشور  دهقانان 

زمین  ما حفاظت  بزرگ  بگیریم، خدمات  کشور سهم 

سلطانی، اسرتداد اراضی غصب شده در ساحه تحت 

های  جنگل  قسم  همین  است،  اسالمی  امارت  تسلط 

افغانستان از بزرگرتین رسمایه های ملی ما به حساب 

می آید، که ما برای محافظت اش مجاهدین قطعه سبز 

مناید،  می  جلوگیری  اش  منودن  قطع  از  که  داریم، 

مثمر منودن جنگل های حاصل خیز  بر  زیاد  کوشش 

را داریم، هر سال با متفاوت از فصل رسد و گرم در هر 

گوشه کشور نهال شانی داریم، که از بودجه کم ما هم 

هر سال نزدیک به دو میلیون افغانی نهال های مثمر و 

زینتی را خریداری منوده در هر گوشه کشور غرس می 

اقتصادی  نهال شانی  پروگرام  در  منائیم، سال گذشته 

کشور  رشق  والیات  در  را  بیر  درخت  نهال  هزار  ده 

خریداری و غرس منودیم، که تا در سالهای آینده برای 

زنبور  دارن  فارم  اکرث  کنیم،  برابر  زمینه  عسل  تجارت 

عسل  کشور به بیرون از کشور )پاکستان( می روند، که 

با تحمل رضر شب وروز سخت مسافرت را هم سپری 

این  افغانها هستند که در  تاجران عسل  اکرث  کنند،  می 

این  انجام  دنبال  به  امکانات خود  نظرداشت  با  عرصه 

خدمت ویژه هستیم، کوشش می کنیم تا به کشاورزان 

کنیم، کوشش  را کمک  کشور تخم های اصالح شده 

همین  آوریم،  دست  به  را  کشاورزی  تکنالوژی  داریم 

قسم با موسسات فعال در بخش زراعت کمک منوده 

ایم تا پالن های خود را به طریق احسن تطبیق منایند.

ادارٔه مجله: 

مالداری  و  زراعت  اداره  کشور  های  والیت  کدام  در 

فعال تر است و علت فعالیت بهرت در آن والیت ها را 

در چه می بینید؟

منصور صاحب:

که  دارد  زیادتر  فعالیت  والیات،  آن  در  ما  کمیسیون 

ننگرهار،  زراعت و مالداری در آن بسیار است، مانند 

غزنی، هلمند، و والیت های شامل کشور.

ادارٔه مجله: 

منصور صاحب محرتم شام در عین حال که مسئولیت 

یک کمسیون مهم را برعهده دارید در تیم مذاکراتی برای 

پیرشفت  به  راجع  اگر  هستید  عضو  نیز  قطر  در  صلح 

های حاصله در مورد مذاکرات با خوانندگان ما بعضی 

معلومات را رشیک بفرمایید؟

منصور صاحب:

بلی من در کنار خدمت های دیگر عضو تیم مذاکراتی 

مذاکرات  جلسات  اغلب  در  هستم،  اسالمی  امارت 

موضوع  دو  در  مذاکرات  بخش  در  منودم،  اشرتاک 

در  است،  گرفته  صورت  خوب  و  مهم  های  پیرشفت 

از  خطر  نشدن  پیش  و  ها،  امریکای  اخراج  موضوع 

خاک افغانستان به امریکا، در این دو بخش تقریباً ۹۰ 

فیصد پیرشفت صورت گرفته است، امید است در روند 

آینده این موضوعات تکمیل شود، البته این بُعد خارجی 

مذاکرات است، در باره بُعد داخلی باید بگویم، وقتیکه 

بر اخراج امریکایی ها عمالً کار صورت گیرد، و ما از 

مذاکرات  یعنی  داخلی  بُعد  آنها مطمنئ شویم،  اخراج 

بین االفغانی رشوع می شود، که موضوع آتش بس در 
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آن قابل بحث است.

دهیم  می  اطمینان  مجاهدین  و  مسلامنان  همه  به  ما 

اعاده  و  اشغال  برای ختم  ما  نکنند، جهاد  که تشویش 

مذاکرات  روند  است،  شده  رشوع  اسالمی  نظام  ای 

همچنین برای ختم اشغال و قیام نظام اسالمی رشوع 

شده است، ما از هر راه ممکن برای حاصل منودن این 

اهداف کوشش می منائیم، اگر با مقابله ای رو در رو 

فرهنگی  ای  مبارزه  با  یا  و  باشد،  سیاست  با  یا  باشد، 

باشد، هر راه ممکن را استفاده می کنیم تا اشغالگران را 

از کشور برانیم و نظام اسالمی را حاکم منائیم. 

ادارٔه مجله: 

محرتم  با  خارجی  سفرهای  بعضی  در  شود  می  گفته 

امیراملومنین  عالیقدر  سیاسی  معاون  آخند  برادر  مال 

)حفظه الله( همراه بوده اید استقبال کشورهای خارجی 

و  رفت  آن  اینکه  و  یافتید  چگونه  را  سیاسی  هئیت  از 

آمدها را تا چه حد برای امارت اسالمی و آینده، مفید 

می دانید؟

منصور صاحب:

بلی من در سفر چین و مسکو با مال برادر آخوند همسفر 

بودم، برای ما هر دو ڪشور دعوت رسمی منوده بودند، 

از طرف هر دو ڪشور به سویه ای معاون رئیس جمهور 

برای مال برادر آخوند استقبال منودند، برای ما به سویه 

یڪ وفد بلند پایه پروتوڪول و ترشیفات انجام شد، در 

و  بر وضعیت جاری  دو ڪشور  هر  ارشد  مقامات  بین 

هدف ما مفصل و مقنع گفتگو انجام شد، بر نظام آینده 

ای اسالمی افغانستان برای  آنها توضیح روشن دادیم، 

بر پیرشفت آینده ای اقتصادی افغانستان با آنها  مفصل 

گفتگو منودیم.

این سفرها طبعاً پر دست آورد بود، این سفر ها محارصه 

ای سیاسی ما را برهم ڪوبید، در باره ای ما برای اڪرث 

ڪشور ها پروپاگند منفی داده شده بود این سفرها در باره 

قضیه ای ما ذهنیت آنها را روشن ساخت، ما برای آنها 

روشن ساختیم ڪه ما در قضیه خود خود عادل هستیم 

، ما مثل یڪ جهت محق به میدان جنگ شتافتیم، اگر 

صدای ما شنیده نشود ما همچنین به قربانی خود ادامه 

می دهیم، این سفرها بر فعال بودن دپلوماسی ما گواهی 

می دهد، جهان درک منود که ما بر بنیاد احرتام متقابل 

خواهان ارتباطات وسیع و خوب هستیم، جهان درک 

گرفته  صورت  ظلم  گذشته  مراحل  در  ما  با  که  منوده 

است، اگر در گذشته جهان با ما تعامل زشت منی کرد، 

می  اسالمی  مدرن  افغانستان  شاهد  امروز   ما  ممکن 

بودیم، این سفرها سطح غالمی اداره کابل را در جهان 

به منایش گذاشت، همین علت بود که در جریان این 

بهرتین  این  رفت،  انزوا  بطرف  کابل  اجیر  ادارٔه  سفرها 

سود ما در این سفر ها بود.

ادارٔه مجله: 

نتایج  بفرمایید  خالصه  بطور  اگر  صاحب  منصور 

هيئت  و  اسالمی  امارت  مذاکراتی  تیم  مذاکرات 

چقدر  اینکه  و  کرده  ارزیابی  چگونه  را  امریکایی 

امیدواری ها وجود دارد؟

منصور صاحب:

در مذاکرات هردو جانب می خواهد که مشکل کنونی 

نیز  اسالمی  امارت  و  شود  حل  مذاکره  ازطریق  کشور 

ومقاصد  واال  آرمانهای  به  رسیدن  با  که  است  کوشا 

نظام  حاکمیت  و  اشغال  خامتٔه  و  انخالء  که  رشعی 

اسالمی است و جانب مقابل نیز دیگر توامنندی جنگ 

را ندارد فلهذا جانبین مصمم اند که مشکل افغانستان 

باید ازطریق صلح امیز اختتام یابد و ما امید وارهستیم  

به  شاءالله  ان  که  میدهیم  خربی  خوش  شام  به  ونیز 

بخش  نتیجه  و  مثر  مثمر  خربهای  فرصت  زودترین 

خواهید شنید.

ادارٔه مجله: 

خارجی  سفرهای  جریان  از  گفتنی  خاطرٔه  کدام  اگر   

دارید خوش  ها  امریکایی  با  مذاکرات  یا حین  و  خود 

می شویم بشنویم؟

منصور صاحب:

خاطره ها زیاد است، اما از همه مهمرت و قابل یادآوری 

ملی  و  اسالمی  لباس  که  این  اول  است،  چیز  دو  آن 

در  خود  لباس  تأثیر  ما  است،  گذار  تأثیر  بسیار  ما 

عجیب  لباس  این  کنیم،  می  مشاهده  را  مان  سفرهای 

زینت دارد، وقار دارد و بسیار لباس ویژه است، دوهم 
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باال و منطق  اینکه در جریان مجالس مذاکرات دست 

مناینده  با  است،  ما  با  خوشآیند  و  دلچسپ  شفاف، 

های آمریکایی چنین برخورد شجاعت مندانه ممکن در 

ممکن  نا  جهان  های  کشور  بزرگان  از  بسیاری  تصور 

اگر  دیده  اما طالبان عمالً چشم در چشم شان  باشد، 

بخواهند سخن شان را رد میکند، اگر بخواهند سخن 

شان را تعدیل می کنند، و یا اگر بخواهند سخن شان را 

نقد میکند، عموماً در مذاکرات دست باال و فضای پر 

دست آورد بسیار جالب و خاطره انگیز است.

ادارٔه مجله: 

فعالیت  و  فرهنگی  کمسیون  مورد  در  صاحب  منصور 

های این نهاد چه گفتنی دارید و آیا فرصت مطالعه و 

امارت اسالمی و سایت های خربی  مرور مجله های 

آن را پیدا می کنید و اگر کدام مشوره و یا گفتنی دارید 

استفاده می کنیم؟

منصور صاحب:

همه  و  است،  اسالمی  امارت  زبان  فرهنگی  کمیسیون 

دوستان این کمیسیون زبان، قلم و فکر خود را با بسیار 

متانت علیه دشمن بکار گرفته است، با امکانات بسیار 

تبلیغاتی  جنبه  که  کرده  اعرتاف  به  وادار  را  دشمن  کم 

امارت اسالمی از همه مطبوعات قوی و مؤثرتر است، 

توفیق  متعال  الله  است،  قدر  قابل  واقعاً  شام  خدمت 

دهد که همچنان به خدمت تان ادامه بدهید.

ادارٔه مجله: 

روسیه(  به  )غالبا  خارجی  سفرهای  از  یکی  در  شام   

نیز  االفغانی  بین  گفتگوهای  در  افغانی  های  هئیت  با 

اشرتاک داشته اید روند آن گفتگوها و فضای مذاکرات 

غیررسمی بین االفغانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

منصور صاحب:

دوحه  و  مسکو  االفغانی  بین  کنفرانس  در  ما  بلی 

اشرتاک داشتیم، در هر دو کنفرانس افغانها در بین خود 

بود،  این  گی  ویژه  بزرگرتین  داشتند،  خوبی  مفاهمه 

که افغانها اخراج شدن اشغالگران، و نظام اسالمی را 

می خواستند، چون این کنفرانس های تفاهم بود، تنها 

خامته  وقتیکه  شد،  می  شنیده  و  گفته  آن  در  نظریات 

هم  االفغانی  بین  مذاکرات  شود،  رشوع  عمالً  اشغال 

رشوع میشود، اُمید است که مثل گذشته باز هم افغانها 

افغانها  مبانند،  متفق  اسالمی  نظام  ایجاد  و  انخالء  بر 

بسیار  با  و  داده  فرا  گوش  دیگر  یک  سخنان  به  باید 

ای  نقطه  خونریزی  و  جنگ  به  مندی  حوصله  و  صرب 

که  دهند  نشان  جهان  به  باید  ها  افغان  بگذارند،  پایان 

هم استعداد بیرون کردن اشغالگران را داشته و هم توان 

ساخنت یک نظام مستحکم و پیرشفته اسالمی را.

ادارٔه مجله: 

 منصور صاحب به عنوان سوال آخر اگر کدام گفتنی یا 

پیام دارید بفرمائید؟

منصور صاحب:

به افغانها این پیام را دارم، که بعد از این باید یکدیگر 

را بپذیریم،  دست بدست هم دهیم، و این کشور را با 

یک نظام پیرشفته اسالمی آباد بسازیم، به مجاهدین این 

پیام را دارم که بر حفاظت اهداف جهادی خود متوجه 

باشند، اطاعت بزرگان خود را حفظ، و با ملت خود با 

بسیار مهربانی برخورد کنند، به صف های خود متوجه 

احوال  نباشند،  غافل  صف  تصفیه  از  هیچگاه  شده، 

پُرسی یتیامن، بیوه ها و معیوبین را بر خود الزم دانسته 

و حتی الوسع در حل هر مشکل شان کوشش منایند.

ادارٔه مجله: 

منصور صاحب بسیار خوش شدیم از وقتیکه در اختیار 

مجلٔه حقیقت گذاشتید؟

منصور صاحب:

به مسلامنان،  را  ما  که صدای  تشکر  از شام همچنین 

تعالٰی  الله  رسانید،  می  و  رسانده  افغانها  و  مجاهدین 

شام را کامیاب بدارد.

پایان.
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ــی در  ــه ارشف غن ــت ک ــخنی اس ــه، س ــوان مقال عن

تاریــخ ۲۲ اســد ۱۳۹۸ در نشســتی بــا نظامیــان 

حکومــت اجیــرش ابــراز داشــت.

و  برنامه هــا  مقتضــا،  بنابــر  مــردم،  از  بســیاری 

ــی  ــا ماف ــد ت ــد، کوشــش می کنن اندیشــه هایی کــه دارن

ــد؛  ــرای کســی برمــال نکنن ــر و درون خــود را ب الضمی

لــذا خــود را بــه رنگــی دیگــر نشــان مــی دهنــد، امــا 

گاهــی ناگزیــر و یــا ســهوا گفتــار و رفتــاری را انجــام 

ــی آنهــا اشــاره داشــته  ــکار داخل ــه اف ــد، كــه ب می دهن

ــت و  ــرا در حقیق ــی دارد؛ زی ــا برم ــان آنه ــرده از نه و پ

ــرون  ــامن ب ــوزه ه ــهور » از ک ــل مش ــر رضب املث بناب

ــت«. ــه دُروس ــراود ک ت

از دیــر زمانــی اســت کــه مناینــدگان سیاســی امــارت 

اســالمی، آمــاده هرگونــه گفتگــو، بــا طرف هــای 

درگیــر بــا امــارت اســالمی هســتند. امــا رژیــم کابــل را 

مســتقل ندانســته و طــرِف گفتگــوی خــود منــی دانند؛ 

ــته و  ــکا دانس ــاخته آمری ــت پرورده و س ــرا آن را دس زی

ــا  ــاده گفتگــو ب ــداده و آم ــه آن ن ــاری ب ــه اعتب هیچگون

ــد از منافــع  ــرا رژیــم دورسه آن منی توان آن نیســتند؛ زی

مــردم افغانســتان منایندگــی کنــد و بلکــه منافــع ملی را 

همیشــه قربــان منافــع خارجی هــا و آمریکائیــان کــرده 

ــده  ــه دی ــه را ب ــن گفت ــردم ای ــی از م ــا بعض ــت. ام اس

ــد؟ ــه می گوین ــاال چ ــس ح ــتند. پ ــی نگریس ــک م ش

ارشف غنــی در تاریــخ ۲۲ اســد ســال جــاری ۹۸ در 

ــر  ــام اجی ــی نظ ــی و امنیت ــا رسان نظام ــه ب ــتی ک نشس

ــی و  ــی رشم ــت و ب ــام وقاح ــا مت ــت، ب ــود داش خ

ــن  ــه مجاهدی ــت ک ــخنی برداش ــرده از س ــتاخی، پ گس

امــارت اســالمی از قبــل بــه آن اذعــان داشــتند. ارشف 

ــن  ــود، چنی ــی خ ــزرگان نظام ــِت ب ــن نشس ــی درای غن

بیــان داشــت: »مــا صــف اول امنیــت جهانــی هســتیم« 

، »قــوای پــر افتخــار مــا مســئول امنیــت جهانــی 

ــا  ــع دنی ــح مناف ــن ســخن او بیانگــر ترجی هســتند«. ای

و جهــان، خصوصــا آمریکائیــان، بــر منافــع ملــی 

افغانهــا اســت؛ چــرا کــه او در ادامه ســخنان خــود، رو 

بــه افــراد حــارض در جلســه میگویــد کــه :« از برکــت 

شــام اســت کــه بــر واشــنگنت حملــه نشــده اســت و 

ــا  ــه اســت«. گوی ــورک انفجــار صــورت نگرفت در نیوی

ــورک  ــنگنت و نیوی ــی واش ــروی دفاع ــان را نی ــا افغان م

ما صف اول امنیت 
دنیا هستیم

محمد داوود مهاجر
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ــد!!! مــی دان

ــود  ــردی وج ــا ف ــی و ی ــا حکومت ــروزه در دنی ام

ــود را  ــت خ ــان، و مل ــع، جوان ــه مناف ــدارد ک ن

قربــان منافــع و مصالــح دیگــران و اغیــار بکنــد. 

امــا ارشف غنــی، ايــن اجیــر رساپــا گــوش، 

ــد.  ــاد میکن ــار از آن ی ــا افتخ ــرده و ب ــن ک چنی

امــارت اســالمی از هــامن اول بیــان داشــته 

ــِت  ــک دول ــی ی ــت ارشف غن ــه حکوم ــود ک ب

دست ســاز جان کــری اســت، کــه بــر ملــت 

مظلــوم مــا تحمیــل گردیــده تــا سیاســت خارجی 

و منافــع خــاص آمریــکا را در افغانســتان و منطقه 

ــن هــدف، دســت از  ــد. و بخاطــر ای ــرآورده کن ب

هیــچ کاری بــر نداشــته و از اســتعامل هــر نــوع 

ــه در  ــای کورکوران ــک و عملیات ه ــب، موش مب

ــرا  ــت. زی ــرده اس ــغ نک ــوده و دری ــذار نب ــب، فروگ ش

برایــش فرقــی نــدارد کــه ده تــا افغــان در هــر عملیــات 

ــودک؛  ــا ک ــرد و ی ــا؛ زن می می ــد ت ــا ص ــد و ی می میرن

ــش!!! ــلح مخالف ــرد مس ــا ف ــرد، ی ــاه می می بیگن

اداره کابــل، در ســخنانی کــه در مجلــس  رئیــس 

نظامیــان رسشــناس و بــزرگ حکومتــش داشــت، 

چنــان ســخنانی را از زبــان بــرآورد کــه بیان گــر افــکار، 

برنامه هــا و حقایقــی اســت کــه آنهــا را در دل خويــش 

ــاُء  ــدِت البَغض ــد بَ ــت )ق ــته اس ــان داش ــته و پنه انباش

ــه و  ــرَبُ( کین ــم أك ــي ُصدورُه ــا تُخِف ــم وم ــن أفواِهه ِم

ــه  ــت و آنچ ــته اس ــر گش ــان ظاه ــان ش ــض از ده بغ

ــرت  ــن بزرگ ــد، از ای ــی دارن ــان مخف ــینه های ش در س

ــت. اس

آنهائیکــه رژیــم کابــل را مدافــع حقــوق و منافــع 

ملــی و دینــی افغانهــا مــی داننــد، بــرای توضیــح ایــن 

ــد؟! ــی دارن ــه تاویل ــر ارگ چ ــخنان مدی س

ــه  ــی ک ــه عملیاتهائ ــبت ب ــاال نس ــا ح ــل ت ــم کاب رژی

خــون بــی گناهــاِن افغــان، از پیــر و جــوان، کــودکان 

و زنــان ریختــه مــی شــود، هیــچ ابــراز تاســفی نکــرده 

ــبز  ــراغ س ــی چ ــن عملیاتهای ــه چنی ــرای ادام ــه ب و بلک

ــت. ــان داده اس نش

آری، آنهــا رشکت هــای خصوصــِی کــه در کشــتار بــی 

گناهــان شــهرت آفــاق شــده انــد را بــه اجــرت گرفتــه، 

تــا وحشــت را ملــی بســازند و قتــل و کشــتار را ســبب 

ــه  ــد، ک ــن بگردانن ــان زمی ــزرگ افغ ــت ب ــب در مل رع

کــور خوانــده انــد و راه را غلــط طــی کــرده انــد.

ــت  ــل جه ــم کاب ــه رژی ــند ک ــربدار باش ــان خ ــا آگاه ن

ــود  ــه وج ــه عرص ــا ب ــا پ ــکا و اروپ ــع آمری ــظ مناف حف

ــا  ــی م ــی و دین ــع مل ــگاه مناف ــت و هیچ ــته اس گذاش

ــد داد. ــداده و نخواه ــان را ارزش ن افغان

* امروزه در دنیا حکومتی و یا فردی وجود ندارد 
که منافع، جوانان، و ملت خود را قربان منافع و 
مصاحل دیگران و اغیار بکند. اما اشرف غنی، اين 
اجیر سراپا گوش، چنین کرده و با افتخار از آن 

یاد میکند.
*****

که  عملیاتهائی  به  نسبت  حاال  تا  کابل  رژیم   *
خون بی گناهاِن افغان، از پیر و جوان، کودکان 
و زنان ریخته می شود، هیچ ابراز تاسفی نکرده 
ادامه چنین عملیاتهایی چراغ سبز  برای  بلکه  و 

نشان داده است. 
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بتاریخ )۲۸/اسد/۱۲۹۸هش(  امروز  از  قبل  صد سال 

وفداکاری  ها  قربانی  با  افغانستان  ومجاهد  آزاده  مردم 

های بی دریغ، توانستند که انگلیسی های خون آشام را 

ازاین رسزمین دلیرمردان اخراج و استقالل کشور را از 

اشغال آنها بازپس بگیرند.

ملت با افتخار افغان به رهربی  علامء وپیشوایان دینی 

ومذهبی خویش سه بار در مقابل متجاوزین برتانیوی دست 

به قیام ملی وجهاد مسلحانه زدند وهربار انگلیس هارا 

بشکست مفتضحانه مواجه واز خاک خود بیرون راندند.

مبارزه آزادی خواهی وخستگی ناپذیر نیاکان سلحشور 

ما در برابر استعامر بریتانیای کبیر  نه تنها باعث آزادی 

محکوم  های  ملت  همه  برای  بلکه  گردید،  کشور 

وحتی  داد،  وآزادی  مبارزه  روحیٔه  جهان  ومستعمره 

وقت  استکبارجهانی  علیه  مسلحانه  های  خیزش 

)انگلیس( قّوت گرفت باآلخره منتج به رهایی واستقالل 

ملت های محکوم گردید.

ما افغان های آزادیخواه مرهون احسان اسالف قهرمان 

خود می باشیم، از برکت کارنامه های تاریخی و جهادی 

گونه  به  افغان  ملت  که  است  ستیز  اشغال  نیاکان  آن 

فرهنگی  فکری،  دینی، عقیدوی،  ارزشهای  به  امتیازی 

و معنوی شان متعهد مانده اند. درحالیکه بسیاری ملت 

های مستعمره)چون ازبیکستان، تاجکستان، ترکمنستان 

و...( اززبان، فرهنگ، عنعنات و متام ارزشهای دینی 

به  استعامرگران  رنگ  و  بیگانه شده  ومذهبی  خویش 

خود گرفته اند.

آیا تجلیل استقالل در سایه اشغال معنایی دارد؟

استقالل  اسرتداد  سالروز  صدمین  از  گرامیداشت  آیا 

نیروهای ۴۶ کشور  در حضورداشت  بریتانیا  از  کشور 

اشغالگر عقالنیت است؟

صورت  در  استقالل  زیرعنوان  ها  محفل  برگزاری  آیا 

اشغال فضا وزمین از سوی متجاوزین ستودنی است؟

آغوش  در  آنهم  منایشی  های  جشن  اندازی  راه  با  آیا 

وپرسش  کرد؟  داد  قلم  مستقل  را  میتوان خود  اشغال، 

های دیگر ازین قبیل...؟

پاسخ کامالً واضح است که هرگز نه. برگزاری جلسات 

تحت عنوان اسرتداد استقالل کشور درصورت اشغال 

چه کسانی سزاوار تجلیل از استقالل کشور اند؟
)آزادگان یا َبردگان؟(
سعید بدخشانی

)به مناسبت صدمین سالگرد استقالل افغانستان(
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تانک،  حضورداشت  در  و  کشور،  وزمین  فضا 

و  کفری،  اشغالگران  نظامیان  و  طیاره  توپ، 

ازسوی  وشبیخون  چاپه  شب  هر  که  درحالی 

آمریکائیها برخانه های افغانهای بی دفاع ومظلوم 

بشدت جریان دارد و همه روزه ده ها تن ازکودکان، 

خانم ها و مردم مستضعف ما تیکه تیکه و بخاک 

و خون کشانیده می شود، مراسم عروسی، جنازه، 

سنگین  مورد  ما  های  کلینک  و  مدارس  مساجد، 

ترین مبباردمانها قرار می گیرد وبه خاک یکسان 

می شود و...، با وجود این همه جنایت وفجایع 

از  چشم  کدام  با  و  چطور  کابل  مزدور  رژیم 

صدمین سالروز استقالل کشور تجلیل می کند؟ 

رژیمی که بدون اجازه سفارت خانه های خارجی 

حتی صالحیت نصب وعزل یک رئیس و والی را 

ندارد، به کدام چشم خود ره وارث نیاکان اشغال 

ستیزما می داند؟

 ان شاءالله العزیز عنقریب است که اداره مزدور 

وغربی کابل به رسنوشت رژیم کمونیستی نجیب 

مواجه و توسط سپاهیان رسبکف امارت اسالمی 

رسنگون گردد.

بزرگداشت از اسرتداد استقالل کشور ازاستعامر 

انگلیس حق چه کسانی هست؟

 حق آزادگان )امارت اسالمی( یا مزدوران رژیم کابل؟

حقا که سزاوار تجلیل از استقالل افغانستان مجاهدین 

اسالف  اگر  باشد.  می  آن  پیروان  و  اسالمی  امارت 

مجاهد ما در قرن های نوزدهم وبیستم میالدی برضد 

استعامر انگلیس و شوروی جهاد کردند و دراین راستا 

نیز  اسالمی  امارت  اکنون  دادند،  فراوانی  های  قربانی 

به یاری پروردگار وحامیت ملت مؤمن خود سنگرهای 

جهاد برضد آمریکایی ها وائتالفیون اشغالگر را در قرن 

بیست ویکم میالدی داغ نگهداشته و قیام ملی در برابر 

تجاوزگران را رهربی می مناید.

اصیل  فرزندان  که  بدانند  اش  کفری  ومتحدین  آمریکا 

افغان تسلیم  زر و زور نشده و نخواهد شد، شام)امریکا( 

تقریباً دو دهه زور و تکنالوژی خود ره آزمودید، حربه 

های گوناگون را بکار بردید، خانه ها، جایدادها، مراکز 

دینی ومذهبی ما را ویران ساختید، زندان های داخلی 

وخارجی را از رسبازان ضد اشغال پرساختید، این همه 

وحشت ها نه تنها جذبات جهادی ملت مسلامن افغان 

را خاموش نساخت، بلکه با گذشت هر روز ساحات 

محارصه  حلقه  و  تر  وسیع  مجاهدین  حاکمیت  تحت 

شام تنگ تر می شود و در عقب دیوارهای کانکریتی 

انگلیس و شوروی جز  پناه برده و می برید، لذا مانند 

فرار وخروج دیگر چاره ای ندارید.

متذکر باید شد که استقالل افغانستان، احیای عظمت 

ملی افغانها بوده و حکایت از آزادگی و بزرگ اندیشی 

انتقال  و  ملی  بزرگ  ازحامسه  تجلیل  دارد،  ما  نیاکان 

و  امروز  نسل   به  آن  ارزشی  های  واندوخته  ها  مولفه 

که  است  حریت  راه  ومبارزان  آزادگان  رسالت  فردا، 

کمر  استقالل  واعاده  اشغال  نابودی  راه  در  هم  هنوز 

مبارزه خستگی ناپذیر بسته اند. 

و این همت مردان است نه کار هر بَرده ومزدور بیگانه.

به امــــیـــد خامته اشغال،اسرتداد استقالل و برپایی 

نظام اسالمی در کشور.

اسالف  احسان  مرهون  آزادیخواه  های  افغان  ما   *
قهرمان خود می باشیم، از برکت کارنامه های تاریخی 
و جهادی آن نیاکان اشغال ستیز است که ملت افغان 
به گونه امتیازی به ارزشهای دینی، عقیدوی، فکری، 
درحالیکه  اند.  مانده  متعهد  شان  معنوی  و  فرهنگی 
ازبیکستان،  مستعمره)چون  های  ملت  بسیاری 
فرهنگ،  اززبان،  و...(  ترکمنستان  تاجکستان، 
عنعنات و متام ارزشهای دینی ومذهبی  خویش بیگانه 

شده و رنگ استعمارگران به خود گرفته اند.
*****

افغانستان  استقالل  از  جتلیل  سزاوار  که  حقا   *
جماهدین امارت اسالمی و پیروان آن می باشد. اگر 
اسالف جماهد ما در قرن های نوزدهم وبیستم میالدی 
و  کردند  جهاد  شوروی  و  انگلیس  استعمار  برضد 
اکنون  دادند،  فراوانی  های  قربانی  راستا  دراین 
ومحایت  پروردگار  یاری  به  نیز  اسالمی  امارت 
ملت مؤمن خود سنگرهای جهاد برضد آمریکایی ها 
وائتالفیون اشغالگر را در قرن بیست ویکم میالدی 
را  جتاوزگران  برابر  در  ملی  قیام  و  نگهداشته  داغ 

رهربی می مناید.
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     شـنیده بودیم که مکراسـتعامر چشـم و گوش مردم 

را کـر وکـور می سـازد امـا آن را در کشـور خـود برمال 

دیدیـم، شـنیده بودیـم کـه دجـال مـردم را سـحر مـی 

منایـد و بـرای مردم، حـق باطل جلوه می کنـد وبا طل 

حـق، امـا چنین حالتی را در کشـور خـود عمال دیدیم، 

شـنیده بودیـم کـه تبلیغـات عقـل مـردم را چنان مسـخ 

مـی کنـد که دیگـر منی تـوان میان سـیاه و سـفید فرق 

گذاشـت امـا این چنین مـردم را درکشـور خـود تجربه 

کردیـم. رضب املثل عامیانه اسـت کـه میگویند گوش 

ات را سـگ برد نباید فورا پشـت سـگ دوید، نخسـت 

بایـد گوش خـود را نگاه کنیـم که حقیقـت دارد یا نی؟ 

میگوینـد تفرقـه بینـداز حکومـت کـن، امـروز همه این 

وضعیـت در کشـور ما منایـان دیده می شـود.

هنگامیکـه اشـغالگران امریکایـی وناتـو بـاالی کشـور 

ازنخسـتین کارهـای شـان  آوردنـد،  یـورش  مـا  عزیـز 

یکـی ایـن بـود کـه بـه هـر کـس اجـازه دادنـد تـا برای 

شـان حـزب، تنظیـم و یا نهـادی ایجاد کننـد و آن را در 

وزارت عدلیه کشـور رسـمی راجسـرت مناینـد که همین 

اکنـون در کشـور مـا بیشـرت از )۱۰۵( حـزب سیاسـی 

رسـمی ثبت شـده اسـت.

خارجـی هـا مـی خواسـتند بدینوسـیله مـردم را باهـم 

مـرصوف تنافـس های حزبـی مناینـد تا از هم بپاشـند 

و اشـغالگران خوبـرت بـه حکومـت شـان ادامـه دهند.

چاپـی،  کالن  و  خـورد  هـای  رسـانه  از۴۰۰  وبیشـرت 

صوتـی، تلویزیونـی وآژانـس هـای خـربی را درکشـور 

فعـال منودنـد وهمه آنـان برای انحراف و مسـخ فکری 

مـردم دسـت بکار شـدند تـا بتوانند مـردم را کـر و کور 

بسـازند وصـدای ملـت آزادی خـواه را تحریـف کـرده 

منایند. خامـوش 

واقعـا خارجـی هـای متجـاوز تـا جایـی به ایـن هدف 

شـان رسـیدند کـه مثـال امـروز کسـانی کـه درمناطـق 

تحـت کنـرتول رژیـم کابل زندگـی می کنند چنـان زیر 

تبلیغـات سـوء دشـمنان دین و وطـن قرارگرفتـه اند که 

سـیاه برای شـان سـفید و سـفید برای شان سـیاه جلوه 

مـی کنـد مثـال مجاهدیـن امـارت اسـالمی را گـروه 

مقاومـت رستـارسی  ایـن  و  مـی خواننـد  تروریسـتی 

ملـت را شـورش مـی گوینـد واز موجودیـت ۲۰ گروه 

تروریسـتی در کشـور سـخن مـی گوینـد.

حتی مـی گویند مذاکره جاری، صلح را درکشـورآورده 

منیتوانـد بخاطریکـه صلـح بـا طالبـان کافی نیسـت و 

مثـال در کشـور ۲۰ گـروه تروریسـتی دیگـر فعالیـت 

مسـلحانه دارد!

آیا موجودیت بیست گروه 
در کشور واقعیت دارد؟

سادات چرخی
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ایـن بیچـاره هـا ذهـن شـان چنان مسـخ شـده که 

هیـچ  منـی پرسـند کـه این بیسـت گروه کـدام ها 

انـد؟ اگـر نـام ندارنـد پـس درجریـان مذاکـرات 

چـرا صـدای شـان را بلنـد منـی کننـد تا شـناخته 

شـوند؟ یـا اقال منـی پرسـند که اگـر جـز طالبان 

دیگـر گـروه های مسـلح درکشـور می بـود، چرا 

آتـش بـس درعید سـال گذشـته  نشکسـت؟ 

واقعـا بعضـی مـردم مـردم کـر و کـور گشـته انـد 

گـوش شـان را نـا دیـده پشـت سـگ مـی دونـد 

مجاهدیـن  همـه  کشـور  دررسارس  کـه  درحالـی 

وملـت زیـر پرچم امارت اسـالمی بسـیج هسـتند 

و اطاعـت کامـل حکـم فرمـا اسـت و کسـانیکه 

از ۲۰ گـروه سـخن مـی گوینـد درحقیقـت اینها 

دشـمنان وخائنـان ملـی هسـتند، مـی خواهنـد برنامـه 

صلـح را سـبوتاژ مناینـد و بایـد چنیـن عنـارص هرچـه 

زود تـر شناسـایی شـوند.

در میـز هـای مـدور اکـرث جاسوسـان وخائنـان ملـی 

بنـام فعالیـن سیاسـی ظاهر می شـوند ومـی گویند که 

طالبـان )امـارت اسـالمی ( گـروه تروریسـتی اسـت!

اقـال مـردم منی پرسـند که چگونـه در عقب یـک گروه 

تروریسـتی ملتی عظیمـی قرار دارد؟

درحالـی کـه معلـوم اسـت کـه هیـچ ملتـی در عقـب 

گـروه تروریسـتی قـرار منـی گیـرد.

و ایـن هـژده سـال جنـگ هـای تباه کـن میـان دوطرف 

درگیـر، همـه چیـز را ثابـت سـاخته وبـه ویـژه هـردو 

طـرف، مقابـل خـود را از همـه بهـرت تشـخیص داده 

اسـت  ومعلومدار اسـت که هرکس طـرف خود را بهرت 

مـی شناسـد و امریکایـی هـا بـا ایـن همـه دار ودسـته 

وکـرثت جواسـیس کامـال درک کـرده انـد کـه درعقب 

امـارت اسـالمی ملـت افغانسـتان قـرار دارد نـی کدام 

اسـتخبارت بیرونی، بدین جهت پیرامـون جنگ جاری 

در کشـور بـا ایشـان مذاکـره مـی مناینـد اگـر طالبـان 

گـروه تروریسـتی مـی بـود، هرگـز امریکایـی هـا بـه 

چنیـن مذاکـره که نظیر اش در جهان دیده نشـده اسـت 

تـن منـی دادنـد امریکایی هـا ازیـن جاسوسـان که در 

پـرده هـای تلویزیونهـا ظاهـر مـی شـوند و مجاهدیـن 

امارت اسـالمی را وابسـته بـه ایـن و آن میدانند، خوب 

تـر معلومـات دارنـد وهـژده سـال جنـگ را نیـز علیـه 

طالبـان تجربـه کـرده و دیدند کـه امارت اسـالمی موج 

ملـت افغـان اسـت وشکسـت دادن ملـت کار آسـان 

نیسـت امـا بـا وجود ایـن همه، ایـن عنارص بـی هویت 

و وطـن فـروش هنـوز مجاهدیـن امـارت اسـالمی را 

گـروه تروریسـتی خطـاب میکنند.

و یـا اقـال از خـود منـی پرسـند کـه طالبـان چگونـه 

تروریسـت هسـتند درحالی که آنان در میـان مردم خود 

مطمـنئ زندگـی دارنـد؟  وکارمنـدان اداره کابـل خـود 

را درکنـار خارجـی هـا مطمـنئ احسـاس میکننـد نـی 

درکنـار ملـت پس خود قضـاوت کنند که تروریسـت و 

مـزدور بیگانـه هـا کی هـا اند؟

بـه  وابسـته  طالبـان  کـه  کننـد  مـی  تبلیـغ  همچنیـن 

اسـتخبارات بیرونـی انـد امـا هیچ کـس ازچگونگی آن 

منـی پرسـند تـا سـند و ثبـوت ارایـه مناینـد؟ و یگانـه 

کشـورهای  بـه  مجاهدیـن  کـه  اینسـت  شـان  ثبـوت 

همسـایه رفـت و آمـد دارنـد!

امـا غافـل از آن هسـتند کـه رفـت وآمـد مجاهدیـن بـه 

مجاهدیـن  خـود  جنگـی  نیـاز  همسـایه،  کشـورهای 

هسـت نـی وابسـتگی شـان بـه اسـتخبارات خارجـی 

ومجاهدیـن مجبـور هسـتند تا بـرای نجات جـان، مال 

هرگز  بود،  می  تروریستی  گروه  طالبان  اگر 
امریکایی ها به چنین مذاکره که نظیر اش در 
جهان دیده نشده است تن منی دادند امریکایی 
ها ازین جاسوسان که در پرده های تلویزیونها 
اسالمی  امارت  جماهدین  و  شوند  می  ظاهر 
تر  خوب  میدانند،  آن  و  این  به  وابسته  را 
معلومات دارند وهژده سال جنگ را نیز علیه 
طالبان جتربه کرده و دیدند که امارت اسالمی 
موج ملت افغان است وشکست دادن ملت کار 

آسان نیست.
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وخـاک شـان از هروسـیله ممکن اسـتفاده منایند 

امـا میـرس وهـدف شـان را بـه هیـچ قیمتـی تغییر 

دهند. منـی 

ایـن حقیقـت را همـه مـی پذیرنـد کـه مجاهدیـن 

امـارت اسـالمی افغـان، مسـلامن و در میان مردم 

وملـت بـود بـاش دارنـد و خارجـی هـا حریـم 

فضایـی و ارضـی شـان را تصاحـب کـرده انـد و 

ایـن هـم  معلومـدار اسـت کـه افغانسـتان مقـربه 

اشـغالگران ومتجاوزین بوده اسـت وآبـاء واجداد 

بلنـد  را خـوب  متجاوزیـن  قربکنـدن  هـا  افغـان 

هسـتند پـس اگـر مجاهدیـن امـارت اسـالمی در 

برابر اشـغالگران می جنگند و میخواهند آنان را از 

کشورشـان  بیـرون کننـد چنانچه این داعیه شـان آفتابی 

هـم شـده اسـت درایـن صـورت حـدس از وابسـتگی 

مجاهدیـن به اسـتخبارات بیرونی، گامن بیش نیسـت. 

همچنـان اگـر مجاهدیـن امـارت اسـالمی وابسـته اند 

وبـرای اسـتخبارات بیرونـی مـی جنگنـد و خـاک را 

بـرای آنـان آزاد مـی کننـد درحقیقـت چنیـن اشـخاص 

گواهـی میدهند کـه این خـاک مال هامن اسـتخبارات 

بیرونـی اسـت واجـداد وپـدران ایـن ملت کـه خارجی 

هـا را اخـراج کـرده بودنـد، نیـز مـزدور ووابسـته همین 

اسـتخبارات بیرونـی بـوده وخـدا نخواسـته افغـان هـا 

مـزدور و بـی هویـت اند وهیـچ نـوع مالکیتی نداشـته 

انـد درحالـی کـه قضیـه اصـال چنین نیسـت.

امـا حقیقت امر اینسـت کـه مجاهدین امارت اسـالمی 

از امـواج ملـت و تـودۀ مردمـی اسـت که ملـت کامال 

ومـزدوران  اشـغالگران  وعلیـه  ایسـتاد  آنـان  درعقـب 

پرچـم  زیـر  داخلـی شـان مـی جنگنـد وهمـه ملـت 

امـارت اسـالمی بسـیج هسـتند و دیگر بیسـت گروه و 

یا سـی گروه درکارنیسـت همـه این اتهامـات، تبلیغات 

وسـم پاشـی دشـمنان بـه اذهـان عامـه می باشـد. 

بعـض هـا تبلیـغ میکننـد کـه ایـن مذاکـره جـاری در 

دوحـه صلـح رسارسی را در کشـور تضمیـن منیتوانـد 

را  مسـلح صلـح  هـای  گـروه  دگـر  موجودیـت  زیـرا 

میکنـد؟ تهدیـد 

اگـر واقعیـت هـای کشـور را عمیقا پـی گیـری منائیم 

خواهیـم دانسـت که اگر ایـن مذاکرات بـه توافق هردو 

ومناینـدگان  اسـالمی  امـارت  گان  )مناینـده  جانـب 

امریکایـی( منتج شـود، ان شـاء الله پیـام صلح وآرامی 

را بـه رسارس کشـور خواهد بـرد زیرا در کشـور ما هیچ 

گـروه مسـلح وجـود نـدارد کـه دارای حامیـت مردمی 

باشد.

 امـا گاهـی بعـض حرکـت هـای مسـلح نیـز درکشـور 

محسـوس مـی شـود کـه ظاهـرا خـود را انشـعابی و 

اسـالمی میخواننـد ومـردم آنـان را مـی شناسـند کـه 

توسـط امنیـت ملـی رژیـم کابـل تجهیـز ومتویـل می 

تحـت  دولتـی  هـای  در سـاختامن  آن  گردنـد ورسان 

کنـرتول رژیـم کابل بود وبـاش دارند وحتـی یک گروه 

آن، از حامیـت مسـتقیم امریکایـی برخوردار اسـت که 

بعـد از توافـق بـا امریکایی هـا، این همـه مداخله های 

خارجـی هـا پایـان خواهد یافـت واین دوگروه بوسـیله 

مجاهدیـن امـارت اسـالمی قلـع و قمـع خواهد شـد. 

ان شـاءالله 

و تبلیغـات دشـمنان اسـالم کـه بیسـت گـروه اسـت یا 

چهـل گـروه، همـه نقـش بـرآب خواهـد شـد و بسـرت 

و  گردیـده  همـوار  کشـور  رسارس  در  وآرامـی  صلـح 

ملـت مجاهـد پرور مـا از نظـام خالص اسـالمی لذت 

خواهنـد بـرد.

ان شاء الله العزیز

امارت  جماهدین  که  اینست  امر  حقیقت 
است  مردمی  تودۀ  و  ملت  امواج  از  اسالمی 
وعلیه  ایستاد  آنان  درعقب  کامال  ملت  که 
اشغالگران ومزدوران داخلی شان می جنگند 
بسیج  اسالمی  امارت  پرچم  زیر  ملت  وهمه 
گروه  سی  یا  و  گروه  بیست  دیگر  و  هستند 
وسم  تبلیغات  اتهامات،  این  همه  درکارنیست 

پاشی دشمنان به اذهان عامه می باشد. 
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اشرف غني د تېر لوی اختر په دوهمه خپلو عسکرو ته 
د خبرو په مهال وويل چې په واشنګټن باندې د دوی 
بمونه  نيويارک کې  په  او  نه ده شوې  برکته حمله  له 
خپلواکي  افغان  د  ټکو  واضحو  په  ده  چاودلي.  دي  نه 
غوښتونکي ولس هغه خبره تائيد کړه چې ويل يې: په 
کابل مسلط حکومت د امريکا ګوډاګی او د هغوی په 

چوپړ لګيا دی.
د  امريکا سره  له  يې  په ځلونو  دا هغه سړی دی چې 
ال  او  کړې  هڅه  سبوتاژولو  د  خبرو  روانو  د  طالبانو 
د  چې  دی  رنډ  دی  ساتي.  جاري  کوشش  همدا  هم 
افغانستان اسالمي امارت دې له امريکا سره نه، بلکې 
د ده له حکومت)!؟( سره د خبرو ميز ته کېني. که څه 
هم امريکا په لومړيو کې همدا هڅه کوله چې طالبان 
مخامخ  سره  ادارې  له  غني  اشرف  د  ځای  پر  ځان  د 
خبرو  پړاوه  درې  دوه  له  خو  کړي،  راضي  ته  خبرو 
وروسته د طالبانو قاطع دريځ امريکا هم مجبوره کړه 
چې د سولې په خبرو کې د حکومت د ګډون کيسه له 

پامه وغورځوي.
طالبان په هماغه خبره ټينګار کوي چې ۱۸ کاله پخوا 

يې کوله.
مسئله  په  افغانستان  د  سره  افغانانو  له  بايد  )امريکا 
ناټو  د  کړی،  اشغال  امريکا  وطن  چې  ځکه  وغږيږي؛ 
ګرد ځواکونو د امريکا لخوا رهبري کيږي او په کابل 
نصب شوی دولت هم د امريکا له لوري تشکيل شوی 
او تمويلېږي؛ نو په دې بناء له حکومت سره خبرې د 
هيڅ په معنی دې او پر ځای يې بايد امريکا مخامخ له 

طالب جهت سره وغږېږي(

د  يې  نه  او  منله  ټيم  ده  د  او  غني  اشرف  نه  خبره  دا 
ميډيا  ټولنيزې  د  او  رسنيو  اموخته  ډالرو  په  امريکا 
چې  تورنول  طالبان  بالعکس  به  دوی  مدافعينو. 
امريکا ته د افغانستان په چارو کې د رول لوبولو موقع 
برابروي. امريکا هم د حکومت د مطرح کولو کوښښ 
کاوه او ولسمشر ټرمپ يې يوه ورځ له رسنيو سره ياده 
نلري، خو  کړه چې په پرديو ملتونو جوړولو هيڅ کار 
بالخره دا دی اشرف غني په خپله خوله اعتراف وکړ 
چې دوی د امريکايي ښارونو د امنيت لپاره تکليفونه 
په  کاردانو  سکورټي  د  ته  هغوی  او  ګالي  ستومانۍ  او 

حيث کار کوي.
او د ده د  دا خبره په سياسي ډګر کې د اشرف غني 
ملګرو لپاره د خودُکشي په معنی ده. نوموړي خپلې او 
د ټيم ټولې هغه ادعاوې په سيالب الهو کړې چې ويل 
به يې، دوی يو خپلواک حکومت دی او امريکا يوازې 
د افغانستان ابادونې په هدف دلته حضور لري؛ نو بايد 
د مخالف جهت خبرې هم له امريکا سره نه، بلکې له 

دوی سره صورت ونيسي.
او  بېل  امريکا  له  يې  دولت  او  ځان  چې  غني،  اشرف 
نشي  خبره  دا  بيا  وروسته  دې  له  تبليغاوه،  مستقل 
او  واشنګټن  د  خبره  خپله  په  ده  ځکه  تکرارولی؛ 
منځ  تر  عسکرو  خپلو  او  ځواک  امنيتي  د  نيويارک 
سره  امريکا  له  طالبان  که  اوس  يووړ.  منځه  له  توپير 
خبره کوي، دا هماغه د طالبانو په خبره عيناً له دوی 
سره ناسته ده او دوی بايد په دې بناء چې د واشنګټن 
عسکر دي، د هرې هغې هوکړې په اړه سمعنا و اطعنا 

ووايي چې د طالبانو او امريکا تر منځ السليک کېږي.

اشرف غني او که د واشنګټن 

خالد رعدځانمرګی سکورټي گارد
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آمار کشتار غیر نظامیان در سال 2001م:

غیر  نهادهای  و  ها  رسانه  توسط  زیر  ارقام  و  آمار  متام 

به  نیز  شان  و خود  ارائه شده  اسالمی  امارت  به  مرتبط 

آنها اعرتاف منوده اند اما از آمار واقعی خدا میداند چند 

برابر باشد.

به گزارش خربگزاری ژاپن کیودو، در 17 اکترب 2001 

حداقل 29 غیرنظامی در قریه ای در نزدیکی قندهار در 

حمله يك جنگنده آمریکا کشته شدند. 

در هامن روز، طیاره آمریکایی، یک موتر بابری که حامل 

غیرنظامیان در حومه این والیت را هدف قرار داد که در 

اثر آن 12 غیرنظامی کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. 

از  متشكل  کارواىن  »گاردین«،  روزنامه  اطالع  طبق 

رشقی  والیت  قبایل  منایندگان  حامل  که  موتر  دوازده 

که به دعوت حکومت موقت کابل به منظور رشکت در 

مراسمی در حال حرکت به سوی پایتخت بودند توسط 

نفر  و 65  گرفته  قرار  آمریکایی هدف   130-AC طیاره

کشته شدند.

همچنین سازمان ملل متحد در 21 دسامرب هامن سال 

ارتش  طیارات   2001 دسامرب   29 در  که  کرد  اعالم 

والیت  مرکز  گردیز  شهر  نزدیکی  در  قریه  یک  آمریکا 

 52 حداقل  حمله  اين  در  اند.  کرده  مبباران  را  پکتیا 

غیرنظامی افغان از جمله تعداد زيادى زن و کودک کشته 

شدند. سخنگوی پنتاگون در آن زمان مدعی شد که انبار 

مهامت طالبان در روستای مذکور منهدم شده است.

پروفسور مارک هیرالد استاد توسعه اقتصادی، امور بین 

آمریکا  نیوهمشایر  پوهنتون  در  زنان  مطالعات  و  امللل 

در گزارش تحقیقی خود تحت عنوان »پرونده ای برای 

افغانستان«  در  آمریکا  مبباران  در  غیرنظامی  قربانیان 

دسامرب   7 الی  اکترب   7 از  افغان   3800 است:  نوشته 

2001 به قتل رسیده اند.

 3 در  گزارشی  طى  آمريكا  آسوشیتیدپرس  خربگزاری 

متحده  اياالت  »مبب  عنوان  تحت   ،2001 دسامرب 

شدن  کشته   از  کرد«  يكسان  خاك  با  را  زراعى  روستای 

155 تا 300 تن از ساکنان روستای کامه ادو در ننگرهار 

خرب داد. روزنامه دیلی گراف انگلستان نیز به تاریخ 20 

»غیرنظامیان  عنوان  تحت  گزارشی  در   2001 دسامرب 

بهای مبب های منحرف شده آمریکا را می پردازند« اعالم 

كرده كه ده ها تن كشته شده اند.

 3 در  گزارشی  طى  آمريكا  آسوشیتیدپرس  خربگزاری 

متحده  اياالن  »مبب  عنوان  تحت   ،2001 دسامرب 

شدن  کشته   از  کرد«  يكسان  خاك  با  را  زراعى  روستای 

155 تا 300 تن از ساکنان روستای کامه ادو در ننگرهار 

خرب داد. روزنامه دیلی گراف انگلستان نیز به تاریخ 20 

»غیرنظامیان  عنوان  تحت  گزارشی  در   2001 دسامرب 

بهای مبب های منحرف شده آمریکا را می پردازند« اعالم 

كرده كه ده ها تن كشته شده اند.

آمار کشتار غیر نظامیان در سال 2002م:

راجر کینگ سخنگوی ارتش آمریکا در اول ژوئیه 2002 

 118 مصدوميت  و  غیرنظامی   48 کشتار  تایید  ضمن 

قریه  در   مراسم عروسی  به  آمریکا  هوایی  در حمله  نفر 

پاسخ  در  حمله  این  که  شد  مدعی  ارزگان  والیت  در 

گرفته  صورت  املللی  بین  ائتالف  بالگرد  به  شلیک  به 

است.....

طرح بدیل دفاعی” تخمین می کند که در سه ماه – از 

دستکم   2002 جنوری  اول  تا   2001 اکتوبر  هفتم 

1000 تا 1300  غیر نظامی مستقیمن در اثر حمالت 

هوایی نیروهای تحت امر امریکا کشته شده اند. تا میانه 

اثر  در  افغان   3200 دستکم   2002 جنوری  ماه  های 

جراحات  یا  و  جنگ  از  ناشی  های  بیامری  گرسنگی، 

وارد در اثر فرار از مناطق جنگی در اثر حمالت هوایی 

لوس  اند.  رسیده   قتل  به  امریکا  نظامی  عملیات  و 

هفتم  از  ماه  پنج  ظرف  که  است  دریافته  تایمز  آنجلس 

اکتوبر 2001 تا بیست و هشتم فربوری 2002  از کشته 

شدن 1067 تا 1201 غیر نظامی در اثر حمالت هوایی 

امریکا، انگلستان و پاکستان گزارش شده است. 

ادامه دارد ...

نگاهی بر اشغال خونین و تعامل سیاسی 
امریکا در افغانستان )۲(

تحقیق و ترتیب: سلمان رحیمی هروی



سال ششم - شماره پنجم * ذوالقعده و ذوالحجه 1440 هـ ق

24

بنیاد یک جامعه اسالمی است. خداوند  مسجد سنگ 

متعال در آیات متعدد بر اعامر و آبادانی مساجد، پاک 

نگه داشنت آنها و حفاظتشان از پلیدی ها تاکید فرموده 

و آن را مکانی برای عبادت و پرستش خود قرار داده تا 

مسلامنان همراه با عقیده توحید فقط او را در این اماکن 

مقدس عبادت کنند. مساجد باید تکریم شوند و هیچ 

رمز  مسجد  نگیرد.  صورت  آنها  در  ادب  خالف  عمل 

اتحاد و همبستگی مسلامنان است که با وجود اختالف 

قوم و رنگ و نژاد، در آن گردهم می آیند و کنار هم رخ 

به قبله منوده و یک جا خدا را می پرستند. و در ضمن 

عبادت خدای یگانه، تعاطف و همدردی بین آنها شکل 

یکدیگر  احتاملی  مصایب  و  مشکالت  از  و  گیرد  می 

باخرب می شوند. 

مساجدی که مرکز وحدت مسلمین هستند، مدتی است 

که نشانه کوردالن واقع می شوند و عده ای خون آشام 

که در میدان نربد شکست خورده اند، دشمنان خود را 

ناجوامنردانه و در نهایت بزدلی و زبون حالی، در حال 

عبادت و نیایش هدف قرار می دهند.

سالها و بارها از منابر و تریبون های مختلف می شنیدیم 

که دشمنان صلیبی و متحدین منحرفشان کدام حرمت 

و احرتامی برای مساجد منی گذارند و با هجوم بردن 

بر آنها با کفش و پوتین و به رگبار بسنت منازگزاران یا 

مبباردمان باالی مساجد، حرمت مساجد را لگدمال می 

کنند. اما طی سال های اخیر به کرّات مشاهده شده که 

برخی مدعیان اسالم که سنگ جهاد را بر سینه می زنند، 

اما با کج اندیشی های خود باعث بدنامی مجاهدین و 

فریضه مهم جهاد شده اند، برای از بین بردن مخالفین 

خود به مساجد حمله ور می شوند و گناهکار و بیگناه 

اماکن  که  را  مساجد  و  کشند  می  خون  و  خاک  به  را 

امنی برای عبادت خداوند یکتا هستند، به ویرانه تبدیل 

می کنند.

خداوند متعال در قرآن کریم مساجد را به ذات مبارک 

حرمت مساجد زیر پای کج اندیشان
حکمت اهلل حکمت
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خودش نسبت داده و به همین دلیل مسجد را خانه 

خدا می گویند. }َوأَنَّ الَْمَساِجَد لِلَِّه{ ]الجن: 18[؛ 

الله  صلی  الله  رسول  خداست.  ویژه  مساجد  و 

ترین  محبوب  را  مساجد  حدیثی  در  وسلم  علیه 

»أحب  را  آنها  و  کرده  یاد  خداوند  نزد  به  مکانها 

صلی  حرضت  آن  اند.  فرموده  الله«  إلی  البالد 

وقت  به  ابوسفیان  خانه  برای  سلم  و  علیه  الله 

فتح مکه حرمت قائل شدند و فرمودند هرکس به 

حال  است.  امان  در  شود  داخل  ابوسفیان  خانه 

اسالم  به  مرشف  هنوز  زمان  آن  تا  ابوسفیان  آنکه 

نشده بود و مسلامنان نقصانات زیادی را از دست 

اندیش  کج  مسلامنان  برخی  اما  بودند.  دیده  او 

به خانه  به جای خود که  به خانه دشمن  امروزی 

پا  زیر  با  و  گذارند  منی  حرمت  هم  خود  خدای 

هالکوخان  روی  مرزها،  و  حدود  متام  گذاشنت 

و چنگیزخان را سفید می کنند. این حجم از بی 

حرمتی به مساجد در طول تاریخ بی سابقه است. شاید 

نظیر و شبیه این واقعات در زمان بعضی حکام جنایت 

پیشه فقط دیده شود که برای تبدیل مذهب مردم را به 

قتل می رساندند. 

بدون شک مسجد از بزرگرتین و بارزترین شعایر الهی 

و  ایامن  نشانه های  از  آن  به  است که احرتام گذاشنت 

تقوا و پرهیزگاری است. ارشاد باری تعالی است: }َوَمْن 

يَُعظِّْم َشَعائَِر اللَِّه فَِإنََّها ِمْن تَْقَوى الُْقلُوِب{ ]الحج: 32[؛ 

این  تردید  بدون  بزرگ شامرد،  را  هر کس شعایر خدا 

بزرگ شمردن ناشی از تقوای دل هاست. خداوند متعال 

در این آیه مبارکه منشأ و بنیاد تعظیم شعایر خودش را 

تقوا قرار داده است. دلی که در آن تقوا نباشد، پروایی 

برای هتک حرمت مساجد هم نخواهد داشت. 

که  است  برخوردار  اهمیتی  چنان  از  مسجد  حرمت 

آب  یا  زباله  ترین  کوچک  حتی  انداخنت  از  مسلامنان 

بلند کردن  از  کرام  فقهای  و  اند  منع شده  آن  در  دهان 

صدا مامنعت کرده و آن را خالف ادب دانسته اند. وقتی 

مردم به مناز مشغول هستند، تالوت قرآن کریم با صدای 

بلند در مسجد هم ممنوع است. حتی در حین خطبه، 

از  آن سخن  آمده،  هرچند که  از سخن گفنت مامنعت 

قبیل امر به معروف و نهی از منکر باشد. مناز »تحیة 

برخی  به همین منظور مرشوع شده و حتی  املسجد« 

از فقها آن را واجب دانسته اند، هرچند که وقت مکروه 

به  گذاشنت  حرمت  نوعی  رکعت  دو  این  زیرا  باشد، 

مسجد و حقی بر گردن واردشونده است. وقتی مسجد 

تا این حد حرمت دارد، چگونه جایز است در آن خون 

کسی ریخته شود، هرچند آن شخص دشمن رسسختی 

علام  ترصیح  و  حدیث  و  آیه  همه  این  باوجود  باشد. 

و فقها بر حرمت مساجد و حتی معابد غیرمسلامنان، 

هجوم بر مساجد و تیراندازی و مبباردمان آنها و یا کار 

گذاشنت مبب در آنها فقط از یک نامسلامن برمی آید 

یا مسلامنی که بویی از اسالم و تعالیم روح بخش آن 

نربده است.

* مساجدی که مرکز وحدت مسلمین هستند، 
مدتی است که نشانه کوردالن واقع می شوند 
و عده ای خون آشام که در میدان نربد شکست 
خورده اند، دشمنان خود را ناجوامنردانه و 
در نهایت بزدلی و زبون حالی، در حال عبادت 

و نیایش هدف قرار می دهند.
***

* حرمت مسجد از چنان اهمیتی برخوردار 
کوچک  حتی  انداخنت  از  مسلمانان  که  است 
اند و  یا آب دهان در آن منع شده  ترین زباله 
فقهای کرام از بلند کردن صدا ممانعت کرده و 

آن را خالف ادب دانسته اند.
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ارشفغنی رئیس رژیم کابل در نطقی در جمع افرسان و 

قوماندانان پولیس )در ۱۳ اگست ۲۰۱۹ در ساختامن 

بیان  که گرچه  راند  زبان  بر  را  ای  دفاع( جمله  وزارت 

حقیقت بود اما جای بسی تاسف داشت؛ او گفت به 

امریکا  ملت  امروز  اردو،  و  پولیس  قربانی شام  برکت 

در واشنگنت و نیویورک در آرامش و امنیت زندگی می 

کنند و ... این جمله حقایق بسیاری را آشکار ساخت؛ 

چیزهای که مجاهدین امارت اسالمی بارها متذکر شده 

حس  و  ایامن  غیرت،  رس  از  نه  کابل  رژیم  که  بودند 

وطندوستی جنگیده بلکه به فرمان و در اختیار دشمنان 

کام  در  را  مظلوم  های  افغان  زندگی  اسالم  رسسخت 

شان تلخ منوده و بخاطر خشنودی اربابان خارجی خود 

فروگذار  مظلوم خود  ملت  بر  ظلمی  و  جنایت  هر  از 

نیستند. 

معنای این سخن ارشفغنی در اصطالح عامیانه به چوکی 

داری تعبیر می شود یعنی یک نفر بخاطر حفاظت از 

مکان و تعمیر نو ساخته یا پروژه ساختامنی و یا حراست 

از اموال خود کسی را اجیر می کند تا در بدل مبلغی 

پیسه به چوکی داری از وسایل و سامان آالت آن پروژه 

بپردازد؛ حال گویا ارشفغنی نیز بچه های افغانستان را 

تحت نام اردو و پولیس در بدل مبلغی ناچیز به چوکی 

داری از شهرهای امریکا گامرده است و این را در واقع 

ایاالت  بر  را  بیان کند که احسانش  می خواهد طوری 

می  فراموش  حال  عین  در  اما  بقبوالند  امریکا  متحده 

به  را  مزدورش  عساکر  قربانی  و  خون  چگونه  که  کند 

باد اهانت و توهین گرفته و با روحیه و احساسات آنها 

بازی می کند؛ البته آن عساکریکه بارها برای شان تثبیت 

گردیده که خدمت در صفوف پولیس و اردو زیر قوماندٔه 

و  اشغال  متدید  اصلی  مسبب  واقع  در  که  ارشفغنی 

تقویت تجاوز اشغالگران می شود باز هم پند نگرفته و 

همچنان به غالمی پرداخته و در آن راه دانسته یا ندانسته 

خود را به کشنت می دهد چندان حق دلسوزی ندارند 

کشور  شهروند  منحیث  و  انسان  منحیث  هم  باز  ولی 

افسوس آدم می شود که گاهی انسان ها تا چه حد خود 

چوکی داری نیویورک و واشنگتن به کدام قیمت؟                      
محمود احمد نوید



سال ششم - شماره پنجم * ذوالقعده و ذوالحجه 1440 هـ ق

27

را ارزان فروخته و تا کجا در لجاجت و ضاللت 

گام برداشته و بر راه غلط ارصار می ورزند. 

این سخن ارشفغنی کامال مستعمره بودن ارتش و 

نیروهای به اصطالح امنیتی افغان را ثابت کرد که 

این نیروها بر خالف وظایف متعهد شده به آن و بر 

خالف شعارهای آب دار )خدا، وظیفه و وطن( نه 

رسباز و جانباز افغانستان اند بلکه رسبازان مفت 

امریکا  واشنگنت  و  نیویورک  مردم  بالی  سپر  و 

رسبازان  این  یعنی  تر  واضح  عبارت  به  هستند؛ 

افغان که در برابر مجاهدان قهرمان کشور امروزه 

جنگیده و خود را به کشنت می دهند، زن و بچه 

خود را بی رسپرست کرده و پدر و مادر خود را به 

غم های دنیا گرفتار می کنند و به جوانی و زندگی 

غلط  مسیر  در  ناحق  را  خود  و  نکرده  رحم  شان 

به هالکت داده و دنیا و آخرت خود را تباه و برباد می 

کنند اینهمه زحمت و رنج را نه بخاطر افغانستان و نه 

بخاطر تامین امنیت کشورشان بلکه بخاطر مردم امریکا 

باشند،  آسایش  در  امریکا  مردم  تا  شوند  می  متحمل 

پر  زندگی  به  و  برسند  و عرشت خود  عیش  به  راحت 

امن شان ادامه بدهند.

سخنان  چنین  این  ما  دیروز  تا  اگر  نشود  فهمی  غلط   

را می گفتیم که مثال رسبازان افغان در اهداف امریکا 

نیست  تان  گناه  شام  گفتند  می  را  ما  شوند  می  کشته 

جرح  به  مجبورید  دارید  قرار  مقابل  صف  در  که  چرا 

با  حتی  ما  را  این  نخیر  بپردازید  خود  دشمن  انتقاد  و 

این وضاحت که ارشفغنی گفت شاید نگفته بودیم که 

ارشفغنی با افتخار خط مشی و اهداف علیای رسبازان 

و ارتش افغانستان را مشخص کرد که شام قربانی می 

دهید تا ملت های امریکا و اروپا در امن و امان باشند؛ 

این یعنی حاال خیر است که اگر شام کشته می شوید، 

ذلیل می شوید، بی خامنان می شوید، تباه و برباد می 

شوید و بر رستان هزار بال و مصیبت می آید ولی در 

و  امنیت  با  زندگی  ها  اروپایی  و  ها  امریکایی  عوض 

آسایش دارند.

کفار  دلخوشی  بخاطر  که  است  دردناک  بسیار  واقعا 

فرزندان مسلامن اینگونه دست جمعی به هالکت برده 

شوند و فقط بخاطر خوش ساخنت رسان کفر از جوان 

دگران،  زندگی  آرامش  خاطر  به  و  گذشت  خود  های 

زندگی شیرین خود را تباه و برباد ساخت؛ ایکاش ذره 

ای عساکر و رسبازان افغان به حال خود دل سوختانده 

که  منایند  تامل  و  تفکر  باری  ارشفغنی  سخنان  بر  و 

فروش  افغان  فروش  وطن  چند  دست  بازیچه  چگونه 

گردیده اند که حارضاند بخاطر بقای خود در چوکی، 

بچه های افغان را چوکی دار شهرهای امریکا بگردانند 

است  خوشی  چه  این  باشند؛  خوش  ها  امریکایی  تا 

که پدر و مادرهای افغان شب و روز در خون و آتش 

غلتیده و از زمین و هوا بر رسشان بال و مصیبت ببارد 

ها  امریکایی  اصطالح  به  افغان  عسکر  تو  خون  با  اما 

باشند؛  داشته  را  خودشان  زندگی  خوشحال  و  خوش 

آیا واقعا برای عساکر افغان این کامل حامقت و کودنی 

در  هم  باز  و جسارت  همه جفا  این  از  بعد  که  نیست 

برابر برادر طالب و مجاهد خود ایستاد شده )مجاهدی 

آزادی رسزمین خود هست،  در تالش  روز  و  که شب 

کسیکه بخاطر اعالی کلمه الله و نفاذ رشیعت و مقابله 

برابر  در  ورزد(  می  تالش  و  کوشش  فحشا  و  فساد  با 

چنین کسانی ایستاد شود و خود را که چوکی دار بیش 

برای نیویورک و واشنگنت در پیش ارشفغنی ارزش داده 

منی شود به کشنت دهد؟

واقعا بسیار دردناک است که خباطر دخلوشی 
کفار فرزندان مسلمان اینگونه دست مجعی 
خوش  خباطر  فقط  و  شوند  برده  هالکت  به 
ساخنت سران کفر از جوان های خود گذشت 
زندگی  دگران،  زندگی  آرامش  خاطر  به  و 
شیرین خود را تباه و برباد ساخت؛ ایکاش ذره 
ای عساکر و سربازان افغان به حال خود دل 
باری تفکر  سوختانده و بر سخنان اشرفغنی 
و تامل منایند که چگونه بازیچه دست چند 

وطن فروش افغان فروش گردیده اند .
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شـهید مولـوی عبدالحـی قانـت - تقبلـه اللـه - پـرس 

میـر  مرحـوم  نواسـه  و  محمـد  سـلطان  مـال  مرحـوم 

محمـد در سـال ۱۳۵۱  ه ش در خانـواده متدیـن و 

دانـش پرور در روسـتای کلکوا در مربوطات ولسـوالی 

پریـان والیـت پنجشـیر چشـم بـه دنیـای هسـت و بود 

. د گشو

تحصیالت :

مولـوی عبدالحی قانـت درس های ابتدایـی را نزد پدر 

گرامـی اش و امامـان مسـاجد روسـتای خـود خواند. 

سـپس برای آموزش بیشـرت و بهرت وارد مدرسـه ای شـد 

کـه زیر اداره »اشـاعه معـارف اسـالمی« در زمان جهاد 

بـر ضـد شـوروی در قریـه کوجـان در ولسـوالی پریان 

والیـت پنجشـیر بنیانگـذاری شـده بـود. شـهید قانت 

رحمـه اللـه دران مدرسـه نـزد اسـتاد فرهیختـه شـیخ 

الحدیـث مولـوی محمد موسـی صاحب زانـوی تلمذ 

د. نها

شـهید مولـوی صاحـب چـون بر اثـر تشـدید جنگ ها 

در زمان جهاد شـوروی نتوانسـت روند آموزشـی را در 

منطقـه خـود دوام بدهـد، در سـال ۱۳۶۷ ه ش بـرای 

دوام تحصیـالت دینـی عـازم کشـور پاکسـتان شـد و 

سلسـله تعلـم را در دیـار هجرت نخسـت در دارالعلوم 

امدادالعلـوم صـدر، پشـاور و سـپس در منطقـه بـاره 

در مدرسـه مشـهور بـه »مارکیـت مدرسـه« ازان پـس 

مدرسـه  بـه  )مشـهور  املـدارس  ضیـاء  دارالعلـوم  در 

پنجشـیری هـا در منطقـه بـورد، پشـاور( دوام داد. او 

در دارالعلـوم ضیـاء املـدارس نـزد مولـوی عبدالقدیر 

مولـوی  بدخشـانی،  عبدالـودود  مولـوی  بدخشـانی، 

عبداملالـک پنجشـیری، مولـوی محمد مسـلم حقانی 

درس خوانـد. سـپس در سـال ۱۳۷۱ خورشـیدی از 

پشـاور بـه کراچـی، مرکز ایالت سـیند رفـت و از درجه 

ثالثـه تـا دوره کـربی )دوره حدیث( از علـامی ممتاز و 

نامـدار دارالعلـوم کراچـی اکتسـاب فیـض منود.

مولـوی عبدالحـی قانـت - تقبلـه اللـه - کـه در دوران 

تعلم شـاگرد ذهیـن، زحمت کش و پرهیـزگار بود دوره 

حدیـث را در سـال ۱۴۱۷ هجـری قمـری مصـادف با 

۱۹۹۶ میـالدی در هـامن مرکز گرانقدر علوم اسـالمی 

نـزد شـیخ الحدیـث موالنـا سـبحان محمـود )قـدس 

اللـه رسه( ، مفتـی اعظـم پاکسـتان مفتـی محمـد رفیع 

عثامنـی، شـیخ االسـالم مفتـی محمـد تقـی عثامنـی، 

- تقبله اهلل تعالی -

شهید مولوی عبدالحی اقنت 
حبیبی سمنگانی

نگاهي به زندگي و کارنامهٔ درخشان فرزند پنجشري
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شـیخ الحدیـث موالنـا شـمس الحـق، شـیخ الحدیث 

موالنـا عزیـز الرحمـن و مفتـی غـالم محمـد صاحب 

بـه پایـان رسـانده، سـند احادیـث و فراغـت از علـوم 

متداولـه دینـی را بدسـت آورد.

خدمت در تحریک اسالمی طالبان :

در اوائـل دهـه نود میـالدی، هرگاه رژیـم آخرین حاکم 

کمونیسـت در افغانسـتان داکـرت نجیـب از بیـن رفت و 

گلیـم نظـام اسـالم سـتیز کمونیسـتی از کشـور رسـام 

برچیـده شـد، عـوض اینکـه نظـام خالـص اسـالمی، 

عدالـت اجتامعـی و آرامـش رستـارسی طبـق آرمـان 

هـای مقـدس افغان هـای رنجدیده و سـتم کشـیده در 

کشـور حاکم گردد، افغانسـتان در نتیجـه درگیری های 

مغرضانـه و قـدرت خواهی بعضـی رسان و فرماندهان 

تنظیـم هـای جهـادی دچـار ملـوک الطوائفـی شـد و 

آتش جنگهای خامنان سـوز و ویرانگـر داخلی رسارس 

کشـور را احاطه کرد. رش و فسـاد به گونه بی سـابقه به 

اوج رسـید و جـان، مـال، حیثیـت و آبروی هیـچ مرد و 

زن و طفـل افغـان در هیچ نقطه کشـور مصئـون مناند. 

تفنگسـاالن و پاتکسـاالران درنده صفت کـه به احزاب 

و اقشـار مختلف وابسـتگی داشـتند از جاده انسـانیت 

بیـرون شـده بودنـد و از هیچگونـه وحشـت و جنایـت 

در برابـر هموطنـان مظلوم خـود دریغ نداشـتند.

مولـوی عبدالحـی قانـت بـه حیـث جـوان دانـا، دور 

اندیـش و با احسـاس همواره بـر اوضاع ناگوار کشـور 

و روزگار تلـخ ملـت مسـلامن خـود فکرمند مـی بود. 

او هامننـد دیگـر جوانـان پـر درد و اندیشـمند کشـور 

در انتظـار آن روزی بـود کـه ابـر ظلمـت و وحشـت از 

آسـامن افغانسـتان برداشـته شـود و افغـان ها بـه آرمان 

مقـدس جهـاد چهـارده سـاله شـان در برابـر شـوروی 

و کمونیسـت هـا کـه هامنـا نظـام مسـتقل، خالـص و 

عادالنه اسـالمی بود رشفیاب شـوند و دور از منازعات 

اخـوت  و  آرام  فضـای  در  سـمتی  و  نـژادی  قومـی، 

اسـالمی دوبـاره بـا هـم یکجـا زندگـی بکنند.

هـامن بود که جنبشـی به نـام تحریک اسـالمی طالبان 

از سـوی چنـد تـن مجاهدیـن واقعـی جهـاد بـر ضـد 

امیراملؤمنیـن( مـال  شـوروی بـه رسکردگـی )مرحـوم 

محمـد عمـر مجاهـد از والیـت قندهـار در جنـوب 

کشـور بـرای پایـان دادن دوره ویرانگـر هـرج و مـرج، 

آغـاز شـد. مولـوی  الطوائفـی و رش و فسـاد  ملـوک 

عبدالحـی قانـت هنـوز مشـغول تعلـم در دارالعلـوم 

کراچـی بـود کـه پـس از فتـح قندهـار بـا امیـد تـازه و 

هـدف پـاک به کاروان نجـات بخش طالبان پیوسـت و 

صمیامنـه بـه خدمـت آغـاز منـود.

هـرگاه دفـرت منایندگـی طالبان در شـهر کراچـی ایجاد 

شـد، او بـه حیـث خـادم مخلص بـه خدمـت زخمیان 

طالبـان آغاز کـرد. یکـی از زخمیـان آن دوران بیان می 

کنـد کـه مولوی صاحـب خـادم حقیقی بـود، مهامنان 

و بیـامران نظامـی و غیـر نظامـی مـا را چقـدری که او 

خدمـت مـی کرد کسـی دیگـری منی توانسـت.

حاجـی مـال محمـد داود عابـد کـه مناینـده تحریـک 

اسـالمی طالبـان در شـهر کراچـی بـود، بیـان مـی کند 

کـه شـهید مولـوی عبدالحـی چنـان امین و خـادم بود 

امانـت داری و خدمتگـزاری او تعجـب مـی  بـه  کـه 

کـردم، گفتـار نـرم داشـت، هیچـگاه خـود را از کـدام 

مجاهـد و طالـب برتـر منی دانسـت و هـر خدمتی که 

بـه او سـپرده مـی شـد بـا کـامل اخـالص انجـام مـی 

داد. هـامن بـود کـه به اسـاس فرمـان عالیقـدر مرحوم 

امیراملؤمنیـن مال محمـد عمر مجاهد بـه حیث معاون 

منایندگـی کراچـی مقرر شـد.

خدمات در دوران حاکمیت امارت اسالمی :

امـارت  و  شـد  فتـح  کشـور  پایتخـت  کابـل،  هـرگاه 

بـه  قانـت  قائـم گردیـد، مولـوی عبدالحـی  اسـالمی 

فرمـان خـاص مرحـوم امیراملؤمنیـن بـه حیـث معاون 

لـوی ریاسـت اتاق هـای تجارت مقرر شـد و مدت دو 

سـال ایـن وظیفـه را بـه پیـش بـرد. 

سـپس شـهید مولـوی اخـرت محمـد عثامنـی، قومندان 

قـول اردوی منـرب دوی قندهـار کـه مدتـی بـه حیـث 

رئیـس تنظیمـه زون شـامل نیز وظیفـه انجـام داده بود، 

او را بـا خـود بـه مـزار رشیـف بـرد و بـه حیـث رئیـس 

اداری تنظیمـه زون شـامل تعییـن منود. شـهید مولوی 

صاحـب تـا زمـان تهاجـم امریکایـی ها این مسـئولیت 

خـود را بـا کـامل دیانتـداری اجـرا منود.
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ــر  ــاد ب ــا در جه ــئولیت ه ــات و مس ــارزه، خدم مب

ــکا : ــد امری ض

هرگاه نیروهای اشـغالگر امریکایی بـا ائتالفیان صلیبی 

در اکتوبـر سـال ۲۰۰۱ میالدی به هـدف نابودی یگانه 

نظـام خالـص اسـالمی بـر افغانسـتان یـورش آوردنـد 

و امـارت اسـالمی از شـهرهای کشـور عقـب نشـینی 

منـود، مولـوی عبدالحـی قانـت نیـز هامننـد هـزاران 

تـن فرزندان آزاده کشـور بدسـت غالمـان کفتار صفت 

کفـار در مـزار رشیـف اسـیر شـد و مـدت چنـد مـاه 

را در زنـدان سـپری کـرد. سـپس بـه مسـاعی بـزرگان 

قومـی از زنـدان رهـا شـد و بـه کشـور ایـران هجـرت 

منـود. او مـدت شـش سـال در ایـران مانـد و سـپس 

بـه هـدف جهـاد و مبـارزه بـرای آزادی کشـور و اعاده 

نظـام اسـالمی، بـه کشـور برگشـت و زیر چـرت امارت 

اسـالمی بـه فعالیت های جهـادی در برابر اشـغالگران 

و مـزدوران شـان آغـاز منود.

دیرینـه  اعضـای  از  چـون  عبدالحـی  مولـوی  شـهید 

و ابتدایـی امـارت اسـالمی بـود در جهـاد جـاری بـر 

ضـد امریکایـی هـا و مـزدوران شـان دو بـار از سـوی 

جهـادی/ مسـئول  عنـوان  بـه  اسـالمی  امـارت  مقـام 

والـی والیـت پنجشـیر و یکبـار دیگـر به حیـث معاون 

والـی پنجشـیر تعیین شـد. شـهید قانـت تقبلـه الله در 

سـال ۲۰۰۸ میـالدی بـه حیـث معـاون والی پنجشـیر 

بـه  میـالدی  در سـال ۲۰۱۱  گامشـته شـد و سـپس 

حیث والی تعیین شـد و تا سـه سـال این مسـئولیت را 

بـه پیش بـرد. مولوی عبدالحـی قانت در سـال ۲۰۱۵ 

اداری کمیسـیون  رابـط و معـاون  بـه حیـث  میـالدی 

دعـوت و ارشـاد در حـوزه رشقی کشـور 

تعییـن شـد و مـدت تقریبا شـش مـاه این 

وظیفـه را بـه نحوه احسـن انجـام داد. او 

در سـال ۲۰۱۷ میـالدی دوباره از سـوی 

مقـام رهـربی امـارت اسـالمی بـه حیـث 

مسـئول جهـادی پنجشـیر انتخاب شـد و 

تـا هنگام شـهادت امـور جهـادی والیت 

خـود را بـه پیـش مـی برد.

نیـز شـهید مولـوی صاحـب عبدالحی به 

حیـث عضـو هیئـت بررسـی کمیسـیون 

نظامـی امـارت اسـالمی بـه والیـات مختلـف شـامل 

رونـد  و  مجاهدیـن  وضعیـت  و  منـود  سـفر  کشـور 

جهـادی را بررسـی منود. شـهید مولـوی عبدالحی در 

سـال ۲۰۱۴ میـالدی در راس هیئت دو نفری نخسـت 

بـه والیـت قنـدوز رفـت، امـا ازان جـا به والیـت های 

وضعیـت  سـپس  او  شـد.  اعـزام  جوزجـان  و  بلـخ 

جهـادی والیـت بدخشـان را نیز بررسـی منود. شـهید 

جهـادی  کارهـای  پیشـربد  بـرای  صاحـب  مولـوی 

پنجشـیر بـه والیـت هـای نورسـتان، لغـامن و کاپیسـا 

نیز سـفر منـود. مولوی صاحـب چون در امـور اداری 

و دفـرتی تجربـه کافی و بـر عالوه ازان در امال و انشـا 

نیـز مهارت خاصی داشـت، لهذا مسـئولین کمیسـیون 

نظامـی طـرز و روش هیئتـی او را بسـیار پسـند کردند.

شخصیت و اخالق :

عابـد،  شـخصیت  قانـت  عبدالحـی  مولـوی  شـهید 

زاهـد، حلیـم و خادم بـود. رسشـت و طبیعـت فقیرانه 

و متواضعانـه داشـت، بـا لحـن نـرم سـخن مـی گفت 

و مسـتدل صحبـت مـی کـرد، تبسـم بـر لـب داشـت 

و حیـا از سـیامی او هویـدا بـود. آثـار خودپسـندی و 

خودسـتایی در طینت او دیده منی شـد و از خودمنایی 

و خـود آرایـی خـودداری مـی منـود. شـخصیت بـی 

آالیـِش او دل هـا را شـیفته خـود مـی سـاخت.

مولـوی عبدالغنـی فائـق، از دوسـتان صمیمـی شـهید 

مولـوی عبدالحـی قانـت در مـورد شـخصیت او مـی 

گوید : شـهید مولـوی صاحب شـخصیت مصلح بود، 

او بـرای حـل و فصـل نـزاع هـای مردمـی صادقانه می 
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کوشـید و اگـر از کسـی خطـای صـادر مـی شـد حتی 

الوسـع می کوشـید برای آن محمل درسـت پیـدا بکند. 

هیچـگاه کسـی را غیبـت منـی کـرد و فقـرا و ایتـام را 

دلجویـی مـی منود.

مولوی مخدوم عبدالسـالم سـعادت، وزیر پیشـین کار 

و امـور اجتامعـی امارت اسـالمی در مورد شـخصیت 

شـهید مولـوی صاحب مـی گوید :

شـهید مولـوی عبدالحـی قانـت از شـخصیت هـای 

بـزرگ جهـاد و مبـارزه بـر حـق کنونـی بـود. تقـوی و 

دیانت او مظهر شـخصیت واالی او در جامعه جهادی 

بـود. تواضـع و خاکسـاری اش سـبب محبوبیت او در 

بیـن علام، مردم و مجاهدین شـده بود. این شـخصیت 

پـاک منـش در امـور بیت املـال بسـیار محتـاط بود و 

بـا مجاهدیـن خود برخـورد شایسـته داشـت. از کامل 

خوشـبختی اوسـت کـه بـه آرمـان بـزرگ زندگـی خود 

شـهادت فـی سـبیل اللـه مرشف شـد. نحسـبه کذالک 

حسـیبه. والله 

جهاد عجب مدرسه ایست که معلمش خدا است
در   نشه   توحید   فارغ   التحصیل  شهید  است

شهادت  :

رسانجـام ایـن مجاهد خسـتگی ناپذیر حوالی سـاعت 

۲ و نیـم شـب یکشـنبه ۱۳ اسـد ۱۳۹۸ خورشـیدی 

مصـادف بـا ۳ ذی الحجـه ۱۴۴۰ هجـری قمـری بـا 

چنـد تـن رفقـای جهـادی اش از جمله مولـوی محمد 

امیـن، مسـئول کمیسـوین نظامـی والیـت پنجشـیر در 

چاپه وحشـیانه صلیبی های اشـغالگر و مزدوران شـان 

در دره پچـه غـان ولسـوالی نجـراب والیـت کاپیسـا 

بـه افتخـار بـزرگ شـهادت رسفـراز شـد. پیکـر خـون 

آلـود امـا آسـوده و آرمیـدۀ ایـن شـهید راه حق، شـاهد 

صداقـت و حقانیـت ایـن شـعر اقبـال الهـوری بـود  :

نشان  مرد   مؤمن  با   تو   گویم

چو مرگ آید تبسم بر لب اوست
پیکـر خاکـی ایـن فرزند پـر افتخار و شـیر مـرد واقعی 

پنجشـیر قرار بـود که در زادگاهش سـپرد خـاک گردد، 

والیـت  پـرور  بیگانـه  و  ترسـو  اجیـر،  مقامـات  امـا 

پنجشـیر از تـِن بـی جـان مولـوی صاحـب نیـز هراس 

داشـتند و ورثایـش را اجـازه ندادند که جسـد شـهید را 

بـه پنجشـیر انتقـال بدهنـد، هـامن بـود که پیکر شـهید 

مولـوی صاحـب از دروازه ورودی پنجشـیر پـس بـه 

کابـل آورده شـد و جنازه و مراسـم خاکسـپاری شـهید 

مولـوی صاحـب بـا حضـور تعـداد زیـادی مـردم در 

کابـل انجـام یافت.

بازماندگان :

از شـهید مولـوی عبدالحـی قانت سـه پرس، سـه دخرت 

و ده هـا تـن همسـنگر و رفقـای مجاهـد بـه دنیـا ماند. 

محمـد هاشـم، پـرس دوم شـهید مولوی صاحب سـال 

گذشـته به سـعادت حفـظ قـرآن مجید رشفیاب شـد. 

تقبله الله تعالی

 )بـا سـپاس فـراوان از محـرتم مولـوی عبدالله سـدید، 

مخـدوم شـبیر احمـد و دیگـر دوسـتان کـه در تهیـه 

همـکاری  اللـه  رحمـه  قانـت  شـهید  نامـه  زندگـی 

منودنـد(.
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یــک تبــرصه نــگار اهــل جرمنــی بــه مناســبت یکصــد 

ســالگی اســتقالل افغانســتان از اشــغال و وابســتگی 

بــه انگلیســیها، تبــرصه ای را بــه نــرش ســپرده و ضمــن 

ــان از  ــالمی طالب ــارت اس ــدن ام ــتی« خوان »تروریس

خــروج نظامیــان ایــاالت متحــده آمریــکا و صلــح آن 

بــا امــارت اســالمی افغانســتان انتقــاد کــرده اســت. 

فلوریــان وایگنــد کــه رسدبیــر بخــش افغانســتان 

آژانــس خــربی دویچــه ولــه آملــان اســت بــه دالیــل 

ــرن  ــک ق ناکامــی »اصالحــات« در افغانســتان طــی ی

ــه و نوشــته اســت: »شــاه امــان اللــه در  ــر پرداخت اخی

ــا درهــای کشــورش را بــدون دخالــت  نظــر داشــت ت

خارجــی هــا بــه روی جهــان بــاز منایــد. او بــه موجی 

از متــدن گرایــی درکشــورهای رشقــی خــودرا متمرکــز 

منــود. الگــوی وی نیزاتاتــرک بنیانگــذار ترکیــه مــدرن 

و ســکوالربود. او همچنــان ضمــن یــک ســفر رســمی 

بــه جمهــوری وایــامر جرمنــی بــه شــدت تحــت تاثیــر 

ــادری اش  ــاه چ ــا همرسش ــه ثری ــت. ملک ــرار گرف ق

ــدازی اصالحــات  ــا راه ان ــز ب را پــس منــود و شــاه نی

ــای  ــد آق ــد.« از دی ــل ش ــور وارد عم ــی در کش عمیق

ــد  ــد پوشــیده مبان ــرادی همچــون او نبای ــد و اف وایگن

ــدار  ــور و دین کــه پیرشفــت و ترقــی مدنظــر ملــت غی

افغانســتان بــا پیرشفــت مدنظــر امثــال وایگنــد بســیار 

ــره  ــا به ــان ب ــه خ ــان الل ــه ام ــت. اینک ــاوت اس متف

ــه  ــق ب ــت موف ــت و نادرس ــتهای درس ــری از سیاس گی

ــاه  ــی آن ش ــان از چاالک ــد، نش ــور ش ــتقالل کش اس

جــوان دارد، امــا تقلیــد او از امثــال اتاتــرک و رهــربان 

جرمنــی و برداشــت غلــط از پیرشفــت و ترقــی باعــث 

ــت  ــد. پیرشف ــت کنن ــه او پش ــتان ب ــردم افغانس ــد م ش

تبصره ای بر تبصره وایگند
رفیع اهلل رفیع
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منهــای دیــن و ترقــی کــه منــاد آن دور انداخــنت 

حجــاب و پوشــیدن لبــاس خــاص باشــد، هرگــز 

ــوده و نیســت. ــدار افغــان نب مطلــوب مــردم دین

ــد  ــالم محم ــان اس ــخن جه ــیرین س ــاعر ش ش

ــت:  ــا رسوده اس ــه زیب ــوری چ ــال اله اقب

حکمت از قطع و برید جامه نیست 

مانع علم و هرن عاممه نیست

او در شــعری دیگــر مســلامنان را نســبت بــه 

ــان  ــالم و خارجی ــمنان اس ــه دش ــور ب ــامد ک اعت

ــد:  ــی گوی ــد و م ــی ده ــدار م هش

نقش تو اندر جهان باید نهاد 

از کفن دزدان، چه امید گشاد؟

تبــرصه نــگار جرمنــی تحــت عنــوان هزیمــت و 

ــان  ــه خ ــان الل ــس از دوران ام ــط پ ــه رشای ــرد ب عقبگ

ــروز  ــه ام ــانی ک ــت: »کس ــته اس ــرده و نوش ــاره ک اش

ــرنا  ــد ای ــد، نبای ــد مــی ورزن ــر اندیشــه هــای او تأکی ب

هــم فرامــوش کننــد کــه ایــن تالشــها چــه پیامدهــای 

تلخــی داشــت.  شــاه بــه زودی بــه عنــوان یــک مقلــد 

ــد  ــم ش ــودی مته ــگ خ ــه فرهن ــکار ب ــرب و خیانت غ

ــد.  ــد مجبورگردی ــه تبعی ــورش، ب ــک ش ــس از ی و پ

ــان  ــا زم ــرد، ام ــو ک ــات او را لغ ــین وی اصالح جانش

زعامــت او نیــز خیلــی کوتــاه بــود. پــس از وی 

ــالهای  ــاه س ــر ش ــل ظاه ــری مث ــان دیگ ــالح طلب اص

زیــادی در ایــن کشــور صلــح را تضمیــن منودنــد، امــا 

ــد و  ــا مواجــه گردیدن ــا کودت ــا ب ــا نیزی ــت، آنه در نهای

برکنــار شــدند و یــا بــه قتــل رســیدند.« بدیهــی اســت 

کــه مقصــود ایــن تبــرصه نــگار از »اصالحــات« هــامن 

ــت.  ــان اس ــر غربی ــه منظــور نظ ــت ک ــی اس اصالحات

غربــی هــا هیــچ وقــت بــا ایــن حقیقــت کنــار نیامدنــد 

ــل  ــران در عم ــگ دیگ ــن و فرهن ــن و آیی ــه دی ــه ب ک

ــت  ــگ شکس ــل فرهن ــر تحمی ــد و ب ــرتام بگذارن اح

ــد  ــامن فاس ــق حاک ــود از طری ــی خ ــورده و ابتذال خ

ارصار نورزنــد. از زبــان غربــی هــا شــب و روز 

شــعار احــرتام بــه دیــن و فرهنــگ دیگــران شــنیده مــی 

شــود، امــا در عمــل سالهاســت کــه تحمیــل فرهنــگ 

خودشــان را دنبــال مــی کننــد. حــال کــه طنیــن خوش 

ــدای  ــد، ص ــی رس ــوش م ــه گ ــتقالل ب ــروزی و اس پی

ــی  ــه های ــه بهان ــرب ب ــی غ ــداران داخل ــالی طرف واوی

مثــل »حقــوق زنــان« و »دموکراســی« بلنــد شــده 

ــت.  اس

ــد  ــد بدانن ــان بای ــی ش ــدادگان داخل ــا و دل ــی  ه غرب

ــد برایشــان  کــه مــردم افغانســتان بارهــا نشــان داده ان

چیــزی مهمــرت از دیــن و رشیعــت نیســت و بــا وجــود 

ضعــف هایــی کــه ممکــن اســت درمیــان دینــداران و 

مجریــان رشیعــت باشــد، بازهــم بــرای آنهــا رشیعــت 

اســالم از هــر آییــن و فرهنــگ و قانونــی باالتــر اســت. 

ــا  ــغالگر ب ــازان اش ــه رسب ــود ک ــن ب ــر از ای ــر غی اگ

اشــک و خــون و یــا همــراه تابــوت بــه کشورهایشــان 

بازمنــی گشــتند.

بنــاء متــام کشــورها و قــدرت هــای جهانــی و منطقــه 

ای اگــر واقعــا دلســوز افغانســتان هســتند و مــی 

ــی و  ــی، اجتامع ــث سیاس ــتان از حی ــد افغانس خواهن

اقتصــادی بــه رشــد و ترقــی برســد، بایــد بــه خطــوط 

قرمــز افغــان هــا احــرتام بگذارنــد و بــه جــای اعتــامد 

ــی  ــادی و جناح ــع م ــط مناف ــه فق ــد ک ــراد فاس ــر اف ب

خودشــان را دنبــال مــی کننــد بــا دلســوزان واقعــی و 

ــوند. ــل وارد ش ــور از در تعام ــن کش ــد ای متعه

بدانند  باید  داخلی شان  دلدادگان  ها و  غربی  
اند  داده  نشان  بارها  افغانستان  مردم  که 
شریعت  و  دین  از  مهمرت  چیزی  برایشان 
است  ممکن  که  هایی  ضعف  وجود  با  و  نیست 
باشد،  شریعت  جمریان  و  دینداران  درمیان 
و  آیین  هر  از  اسالم  شریعت  آنها  برای  بازهم 
فرهنگ و قانونی باالتر است. اگر غیر از این 
بود که سربازان اشغالگر با اشک و خون و یا 
همراه تابوت به کشورهایشان بازمنی گشتند.
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ــوږ 34 ــرت او زم ــه نص ــی پ ــال رب تعال ــوی او متع د ل
ــترو  ــو د س ــا مجاهدين ــس، خصوص ــلمان اول د مس
قربانيــو، ايثــار  او جهــاد پــه برکــت هغــه ورځ 
رانــږدې شــوې ده، چــې اســالمي هيــواد افغانســتان 
لــه کفــري اشــغال څخــه نجــات ومومــي. امريکايي 
ځواکونــه چــې تېــر اتلــس کالــه يــې زمــوږ هيــواد 
تــر پوځــي اشــغال النــدې ســاتلی و، نــور لــه 
هيــواده پــه وتلــو دي، زمــوږ ملــت يــو ځــل بيــا آزاد 
ــه  ــتقالل ل ــتنيږي او د اس ــه س ــد ت ــواک ژون او خپل

ــږي. ــن کي ــه برخم ــت څخ نعم
ــې  ــه ده. بلک ــه ن ــي پيښ ــادي او معمول ــه ع دا کوم
لکــه څنګــه چــې پــه شــلمه پيــړۍ کــې د شــوروي 
ــوه،  ــل ش ــزه وګڼ ــړۍ معج ــاتګ د پي ــغالګرو ش اش
ــواده د  ــه هي ــوږ ل ــې زم ــړۍ ک ــتمه پي ــه يوويش پ
ناټــو او امريکايــي ځواکونــو شــاتګ همدومــره درنــه 
ــادره  ــده او ن ــوه نغ ــرت ي ــي نص ــره ده او د اله خب

ــو. ــی ش ــې ګڼل ــه ي بيلګ
لکــه څنګــه چــې دغــه پيښــه خــورا ســتره او مهمه 

ــل او  ــد، تعام ــوږ چلن ــې زم ــدې ي ــه وړان ــد پ ده، باي
ــنګين او د  ــنجيده، س ــره س ــم همدوم ــون ه غبرګ
ــر وي.  ــاس براب ــه مقي ــو پ ــي موازين ــرعي او عقل ش
ــد  ــې چلن ــې داس ــيبو ک ــه دې ش ــې پ ــد د فتح باي
وکــړو لکــه څنګــه چــې رســول اهلل صلــی اهلل 
عليــه وســلم د عظيمــو فتوحاتــو خصوصــا د مکــې 
ــړی دی.  ــد ک ــوم چلن ــې ک ــت ک ــه وخ ــې پ د فتح
ــای  ــه ځ ــرور پ ــب او غ ــر، عج ــې د تکب ــه دا چ هغ
ــار  ــز او انکس ــدې د عج ــه وړان ــی پ ــد د اهلل تعال باي
ــبت  ــې نس ــته راوړن ــڅ الس ــړو. د هي ــټ ک ــر ټي س
ځــان تــه ونکــړو. بلکــې د اهلل تعالــی فضــل او 
ــای  ــه ځ ــې د دې پ ــه دا چ ــو. بل ــې وګڼ ــرت ي نص
ــه  ــر ت ــاص قش ــوم خ ــوازې ک ــبت ي ــو نس د فتوحات
وکــړو، بايــد د ټــول مؤمــن ملــت مشــترک افتخــار 
ــره ده  ــه خب ــه معلوم ــو. ځک ــې وګڼ ــه ي او حماس
چــې د ملــت د هــر اړخيــز مالتــړ او مجاهــدت نــه 
ــود  ــه درل ــوان ن ــې د دې ت ــا ډل ــر ي ــڅ قش ــه هي پرت
چــې اشــغالګرو تــه شکســت ورکــړي. بلکــې همــدا 
ــپين  ــان، س ــځينه، ځوان ــه، ښ ــت نارين ــوږ د مل زم

را روانه بریا 
باید څنګه 
استقبال کړو؟

سمیع اهلل زرمتی
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ږيــري او حتــی ماشــومان ول، چــې پــه ځــان، 
ــک  ــه او ټوپ ــو، ژب ــبابو، پيس ــور، اس ــال، ک م
ســره يــې د جهــاد او مجاهدينــو مالتــړ وکــړ. 
ــدې  ــه وربان ــې، بمبارون ــې وزغمل ــختۍ ي س
ــه،  ــه يــي ړنــګ شــول. هجرتون وشــول، کورون
ــو د  ــړل خ ــول ک ــي قب ــقات ي ــدرۍ او مش درب
جهــاد حبــل المتيــن يــې پــرې نــه ښــود او نــه 

ــو.  ــزل ش ــزم متزل ــم ع ــې ه ي
نــو د دې ســترې الســته راوړنــې پــه غبرګــون 
کــې مجاهديــن بايــد لومــړی اهلل تعالــی تــه د 
ــي او  ــه لوي ــړي. هيڅکل ــادات وک ــکرانې عب ش
تکبــر بايــد تــرې ونه شــي. د اســالمي امــارت د 
مشــرتابه د پريکــړو او الرښــوونو کلــک رعايــت 
ــت  ــې برک ــت ک ــه اطاع ــه پ ــړي، ځک ــد وک باي

ــد  ــات باي ــات او احساس ــخصي جذب ــل ش وي.  خپ
تــرک کــړي. د ديــن او مســلمان ملــت عليــاء ګټــو 
تــه بايــد متوجــه واوســي او داســې اقدامــات وکــړي 
ــن او  ــې تضمي ــته راوړن ــادي الس ــوږ جه ــې زم چ

تکميــل کــړي. 
ســليقوي  او  ځانــي  د  بايــد  وروڼــه  مجاهديــن 
ــه  ــه پ ــهيدانو ارمانون ــد د ش ــای باي ــه ځ ــو پ تمايالت
نظــر کــې وســاتي. د شــخصي اجتهاداتــو او ځانــي 
ــالمي  ــد د اس ــای باي ــه ځ ــو پ ــوره کول ــوس د پ ه
ــادي  ــوړ جه ــح او ل ــف مصال ــم ص ــارت د عظي ام
اهــداف مــد نظــر ولــري او لــه داســې اقداماتــو بايــد 
ــالمي  ــه، د اس ــادي ارمانون ــې د جه ــړي چ ډډه وک
ــات  ــولې او ثب ــې د س ــواد ک ــه هي ــام او پ ــام قي نظ

ــوي. ــخ ک ــره مخام ــر س ــه خط ــی ل راتلونک
ــر  ــر اث ــو ت ــي جذبات ــد د آن ــه باي ــن وروڼ مجاهدي
ــري.  ــر ول ــراخ نظ ــرې او پ ــې ل ــي، بلک ــدې رانش الن
ــو د  ــواد م ــي، هي ــواده وځ ــه هي ــغالګر ل ــې اش دا چ
ــږي،  ــه کي ــه تصفي ــث څخ ــه خب ــارو ل ــر او کف کف
ــه  ــته راوړن ــي الس ــه او تاريخ ــتره ګټ ــورا س ــوه خ ي
ده. دا الســته راوړنــه بايــد معمولــي ونــه ګڼــل شــي 

ــي. ــل ش ــه وکت ــر ورت ــم نظ ــه ک ــم پ ــه ه او ن

د پخوانــي جهــاد تجربــه زمــوږ د ســترګو پــه 
وړانــدې پرتــه ده، چــې د شــوروي پــر خــالف 
مجاهدينــو پــه وروســتيو کــې لــه شــرعي حــدودو 
تجــاوز وکــړ. د جهــادي اهدافــو د پاللــو پــه ځــای 
او شــخصي  پــه هوســونو، اختالفونــو، ډلبازيــو 
مفاداتــو کــې مســتغرق شــول. هيچــا د بــل خبــرې 
تــه غــوږ ونــه نيــو. د جهــاد او هيــواد ســتر مصالــح 
يــې هېــر کــړل، يــوازې پــه خپلــو شــخصي نظرياتو 
ــس  ــره د څوارل ــې باالخ ــې الړل. چ ــونو پس او هوس
کلــن جهــاد ثمــره پــه اوبــو الهــو او هيــواد مــو کــه 
ــاه  ــل تب ــو ب ــو ي ــالص و خ ــغاله خ ــه اش ــم ل ــه ه څ

ــد. ــه ولوې ــران ت ــي بح کوونک
مــوږ بــاور لــرو چــې اوســني مجاهديــن هلل الحمــد د 
پخوانــي جهــاد پــه نســبت پــه مراتبــو ډيــر متحــد، 
ــه  ــه روحي ــوت پ ــت او اخ ــه او د اطاع ــښ، بادرک وي
ــه  ــه ن ــې ب ــۍ ناخوال ــاءاهلل پخوان ــمبال دي. ان ش س
تکراريــږي، خــو بيــا هــم دا چــې مرحلــه حساســه 
ده بايــد ډيــره متوجــه واوســو. مشــران بايد کشــران 
متوجــه کــړي او کشــران د مشــرانو د اســتقامت او 
ثبــات لپــاره دعاګانــې وکړي. ان شــاءاهلل هغــه ورځ 
رانــږدې ده چــې د شــهيدانو ارمانونــو مــو پــوره او د 
يــوه مســتقل، اســالمي او آزاد افغانســتان څښــتنان 

واوســو. 

سلیقوي  او  ځاني  د  باید  وروڼه  مجاهدین 
په  ارمانونه  شهیدانو  د  باید  ځای  په  تمایالتو 
نظر کې وساتي. د شخصي اجتهاداتو او ځاني 
اسالمي  د  باید  ځای  په  کولو  پوره  د  هوس 
جهادي  لوړ  او  مصالح  صف  عظیم  د  امارت 
اهداف مد نظر ولري او له داسې اقداماتو باید 
ډډه وکړي چې د جهادي ارمانونه، د اسالمي 
او ثبات  او په هیواد کې د سولې  نظام قیام 

راتلونکی له خطر سره مخامخ کوي.
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زکاة  مستحق  دارد  اضافۀ  زمین  شخص  یک  اگر 

است؟

محرتم مفتی صاحب !

زمین خود  قدرت  عدم  بر  اما   دارد  زمین  یک شخص 

را منی تواند به زرع آماده کند، یعنی توان برمه سولر و 

ماشین آب را ندارد، از طرف دیگر قیمت این زمین از 

نصاب بسیار بلند است، در این وقت برای این شخص 

گرفنت زکاة جائز است یا خیر؟  

مولوی احمدالله 

جواب استفتاء 

حامدا و مصلیا و بعد: اگر زمین و دیگر عقارات ) مثل 

برای بدست  دوکان خانه  و غیره....( را صاحب اش 

آوردن  غله و حاصالتش استعامل میکرد، اما این غله و 

حاصالت برای نفقٔه وی و عیال اش کفایت منی کرد، 

پس به این شخص اخذ زکاة جائز است اگر چی قیمت 

زمین اش به نصاب برسد. 

را  دیگر  ی  چیز  یا  و  زمین  این  مذکور  شخص  اگر  و 

برای حاصالت استعامل منی کرد بعد برای قیمت این 

به قیمت نصاب میرسید  اگر  اعتبار است، حاال  اشیاء 

برایش  زکات  گرفنت  و  میشود،  یاد  غنی  شخص  این 

نصاب  به  مذکور  اشیاء  قیمت  اگر  و  نیست،  جائز 

منی رسید بعد برایش گرفنت زکاة جائز است، اگر این 

شخص زمین خود را عمداً آمادٔه حاصالت منیکند، باز 

هم برای قیمت زمین اعتبار است اگر به نصاب میرسید 

غنی  شمرده میشود اگر منیرسید غنی نیست.

..................................

يف  بحر الرائق: 2/ 427/ ويحل ملن له دور وحوانيت 

تساوي نصبا وهو محتاج لغلتها لنفقته ونفقه عياله عىل 

لعياله  نصابا  تساوي  عنده طعام سنة  فيه وملن  خالف 

عىل ما هو الظاهر بخالف قضاء الدين فإنه يجب عليه 

بيع قوته إال قوت يومه كام يف القنية من الحبس  وحلت 

ملن له نصاب وعليه دين مستغرق أو منقص للنصاب 

وحلت ملن له كسوة الشتاء ال يحتاج إليها يف الصيف 

.وال  نصابا  وبلغ  زاد  إن  ال  ثوران  له  كان  إذا  وللمزارع 

تحل ملن له دار تساوي نصبا والفاضل عن سكناه يبلغ 

نصابا.

معرفة  من  بد  ال  الصنائع:48/47/2/ثم  بدائع  ويف 

حد الغنا،فنقول الغنا أنواع ثالثة: غنى تجب به الزكاة، 

وغنى يحرم به أخذ الصدقة وقبولها وال تجب به الزكاة 

، وغنى يحرم به السؤال وال يحرم به األخذ ... وأما الغنا 

پرسش ها و پاسخ های شرعی )قسمت چهارم(
تحقیق، اصدار و فتوا: مفتی ابو یاسر )عفی عنه(
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تجب  الذي  فهو  وقبولها:  الصدقة  أخذ  به  يحرم  الذي 

األموال  من  أن ميلك  وهو  واألضحية  الفطر  به صدقة 

وتبلغ  حاجته  عن  يفضل  ما  الزكاة  فيها  تجب  ال  التي 

والدور  والفرش  الثياب  من  درهم  مائتي  الفاضل  قيمة 

والحوانيت  والدواب والخدم زيادة عىل ما يحتاج إليه 

كل ذلك لالبتذال واالستعامل ال للتجارة واإلسامة فإذا 

عليه  درهم وجب  مائتي  قيمته  يبلغ  ما  ذلك  من  فضل 

ثم   . الصدقة  أخذ  عليه  الفطر واألضحية وحرم  صدقة 

قدر الحاجة ما ذكره الكرخي يف مخترصه فقال ال بأس 

بأن يعطي من الزكاة من له مسكن وما يتأثث به يف منزله 

إن  العلم  وكتب  البدن  وثياب  وسالح  وفرس  وخادم 

كان من أهله فإن كان له فضل عن ذلك ما يبلغ قيمته 

مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة... وذكر يف الفتاوى 

فيمن له حوانيت ودور الغلة لكن غلتها ال تكفيه ولعياله 

له أخذ الصدقة عند محمد وزفر وعند  أنه فقري ويحل 

وكرم  أرض  له  كان  إذا  هذا  يحل وعىل  ال  يوسف  أيب 

لكن غلته ال تكفيه ولعياله ولو كان عنده طعام للقوت 

يساوي مائتي درهم فإن كان كفاية شهر تحل له الصدقة 

وإن كان كفاية سنة قال بعضهم ال تحل وقال بعضهم 

تحل ألن ذلك مستحق الرصف إىل الكفاية واملستحق 

ملحق بالعدم

 وقد روي أن رسول الله ادخر لنسائه قوت سنة ولو كان 

له كسوة شتاء وهو ال يحتاج إليها يف الصيف يحل له 

قول  وهذا  الفتاوى  يف  الجملة  هذه  ذكر  الصدقة  أخذ 

أصحابنا.

ويف محيط الربهاين:498/2/وسئل محمد بن الحسن 

قال:  يستعملها،  حوانيت  أو  يزرعها،  أرايض  له  عمن 

إن كان غلتها تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة ال يحل له 

وإن  يوسف،  وأيب  حنيفة،  أيب  قول  وهو  الزكاة،  أخذ 

كان غلتها ال تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة، قال محمد: 

يحل له أخذ الزكاة إذا كان بلغ قيمتها الوفاء، قال محمد 

أنظر  وإمنا  إىل مثنها،  هذا  أنظر يف  لست  الله:  رحمه 

له  يحل  يوسف: ال  وأبو  أبو حنيفة،  وقال  دخلها،  إىل 

أخذ الزكاة إذا كان تبلغ قيمتها نصاباً.

نحو  الحالية  بحاجته  مشغوالً  يكون  ما  أن  والحاصل: 

الخادم واملسكن، وثيابه التي يلبسها يف الحال ال تعترب 

عن  فاضالً  يكون  وما  باإلجامع،  الصدقة  تحريم  يف 

حاجته الحالية ال يعترب يف تحريم الصدقة، وإمنا اعتربنا 

اعتربنا  لو  بأنا  التحريم،  الحالية يف  الحاجة  الفراغ عن 

ألن  التحريم؛  يتصور  ال  الحالية  الحاجة  عن  الفراغ 

اإلنسان خلق محتاجاً يحتاج إىل جميع ما يف يديه يف 

التايل. إذا ثبت هذا فنقول: الضيعة فارغة عن الحاجة 

اعتباراً  الصدقة  تحريم  يف  فاعتربناها  حقيقة،  الحالية 

البلخي، ومحمد  الله  أبو عبد  للحقيقة، وبقولهام أخذ 

رحمه الله: اعتربها من الحاجة الحالية؛ ألن امللك يف 

الضيعة ما ال يستخلف ساعة فساعة، فمتى مل تبح له 

الصدقة يحتاج إىل بيعها إذا كانت غلتها ال تكفي لنفقته 

الضيعة،  بيع  أحد  كل  عىل  ويشق  سنة،  عياله  ونفقة 

الناس،  عن  للمشقة  دفعاً  الحاجة  من  الضيعة  فاعترب 

وبقوله أخذ محمد بن مقاتل ومحمد بن سلمة، بخالف 

ما إذا كان غلتها تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة؛ ألنه إذا 

كان كذلك ال يحتاج إىل بيعها لو مل تبح له الصدقة، فال 

تعترب الضيعة والحالة هذه من الحوائج الحالية، فتعترب 

يف تحريم الصدقة، وقيل: عىل قول محمد رحمه الله، 

فهو  العمل،  لتقصريه يف  تكفيه  الضياع ال  إذا كان غلة 

غني.

دار  أو  حوانيت  له  كان  لو  الهندية:189/1/وكذا  ويف 

لقوته  تكفي  ال  وغلتها  درهم  آالف  ثالثة  تساوي  غلة 

محمد  قول  يف  إليه  الزكاة  رصف  يجوز  عياله  وقوت 

الله تعاىل ولو كان له ضيعة تساوي ثالثة آالف  رحمه 

وال تخرج ما يكفي له ولعياله اختلفوا فيه قال محمد بن 

بستان  فيها  دار  له  كان  ولو  الزكاة  أخذ  له  يجوز  مقاتل 

وهو يساوي مائتي درهم قالوا إن مل يكن يف البستان ما 

الدار من املطبخ واملغتسل وغريه ال يجوز  فيه مرافق 

رصف الزكاة إليه وهو مبنزلة من له متاع وجواهر.

له  فيمن  الفتاوى  يف  71/وذكر  رداملحتار:2/  ويف 

حوانيت ودور للغلة لكن غلتها ال تكفيه وعياله أنه فقري 

ويحل له أخذ الصدقة عند محمد وعند أيب يوسف ال 

يحل وكذا لو له كرم ال تكفيه غلته ولو عنده طعام للقوت 

يساوي مائتي درهم فإن كان كفاية شهر يحل أو كفاية 

سنة قيل ال يحل وقيل يحل ألنه مستحق الرصف إىل 

والسالم  الصالة  ادخر عليه  بالعدم وقد  فيلحق  الكفاية 

يحتاج  ال  وهو  الشتاء  كسوة  له  ولو  سنة  قوت  لنسائه 

اه   إليها يف الصيف يحل ذكر هذه الجملة يف الفتاوى 
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اعتامده  الطعام  مسألة  يف  الثاين  للقول  تعليله  وظاهر 

.ويف التاترخانية :عن التهذيب :أنه الصحيح وفيها عن 

الصغرى: له دار يسكنها لكن تزيد عىل حاجته بأن ال 

يسكن الكل يحل له أخذ الصدقة يف الصحيح .وفيها 

سئل محمد: عمن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها 

عياله  ونفقة  لنفقته  تكفي  وال  آالف  ثالثة  غلتها  دار  أو 

ألوفا  تبلغ  قيمتها  كانت  وإن  الزكاة  أخذ  له  يحل  سنة 

وعليه الفتوى وعندهام ال يحل اه ملخصا.

مذکورہ  روایات  الفتاوی:61/2/الجواب:  امداد  وفی 

لیکن  ہوا  نہیں  اتفاق  کا  دیکھنے  تو  زیادہ  سے  سوال 

حرضت استاذی علیہ الرحمۃ کو امام محمدؒ کے قول 

احقر کا  بھی  اور خود  ہے  دیکھا  ہوئے  دیتے  فتوٰیٰ  پر 

اسی پر عمل ہے مگر اس میں قدرے تفصیل ہے وہ یہ 

کہ اگر اس عقار سے یہ شخص استغالل نہیں کرتا تب 

تو خود اس کی قیمت کا اعتبار ہے پس اگر وہ فاضل 

اخذ  مانع  تو  ہے  نصاب  بقدر  قیمت  اصلیہ  ازحاجت 

زکٰوۃ وموجب فطر واضحیہ ہے )۴( اور اگر اس سے 

استغالل کرتا ہے تو اس کے غلہ کا اعتبار ہے اگر اس 

کا غلہ سال بھر کے خرچ سے مبقدارنصاب نہیں بچتا 

تو مانع اخذ زکٰوۃ و موجب فطر واضحیہ نہیں۔

والله تعالی اعلم

 استعامل الفاظ غلط بعضی عوام الناس !

از بسیار مردم جاهل چنین کلامت شنیده میشوند، ای 

فالنی بابا به داد ما برس، و یا میگویند که ای فالن پیر 

صاحب به داد ما رسیدگی کن و یا می گویند ای مرده 

ها به کمک ما برسید و غیره..... آیا استعامل این چنین 

کلامت جائز است یا خیر؟ 

انور 

الجواب

این  به  الفاظ  این  استعامل  اگر  وبعد:  ومصلیا   حامداً 

معٰنی باشد  که این پیر، یا صاحب القرب، یا ولی مالک 

نفع ورضر است، و بعد برایش صدا می زنند و از وی 

مدد می خواهند در این شکی نیست که این عمل عملی 

ناروا و رشک است.

و اگر عقیده اش چنین است، که این صاحب الزیارة یا 

صاحب القرب مالک خیر ورش نیست و نه هم مترصف 

فی االمور است، بلکه مالک خیر ورش الله تعالٰی  هلالج لج 

است، و تنها الله تعالٰی هلالج لج مترصف فی االمور است، 

پس در عقیده ای این شخص شکی نیست که  عقیده 

این شخص درست است لٰکن باز هم استعامل چنین 

اول  در  مفهوم  این  که  نیست  جائز  این  برای  کلامت 

احتواء رصیح است و همراه رصیح تأویل و نیت کار 

ندارد.

البته این حرف جدا است که یک بنده نیک  یا صاحب 

القرب، یا شهید را به الله هلالج لج وسیله کند در نزد احناف و 

جمهور علامء جائز است، یعنی خواسنت از الله تعالٰی 

هلالج لج باشد و شهید، ولی الله، یا صاحب القرب را وسیله 

ذکر کنند.

.......................................................

من  لالموات  یقع  النذرالذي  ان  :واعلم  کامیقول 

والزیت  والشمع  الدراهم  ومایؤخذمن  اکرثالعوام 

تقرباالیهم  الکرام  االولیاء  رضائح  الی  ونحوها 

....... ويف رداملحتارتحته  باطل وحرام  فهوباالجامع 

قوله تقرباالیهم الخ کان یقول یاسیدی فالن ان ردغائبي 

الذهب  من  فلک  حاجتي  ،اوقضت  مریيض  اوعويف 

النه  حرام  باطل  قوله   ، اوالزیت  الطعام  اومن  والفضة 

والعبادة التکون  عبادة  نذرللمخلوق وهوالیجوز  النه 

الیملک  واملیت  میت  املنذورله  ،ومنهاان  للمخلوق 

الله  انه  ظن ان املیت تترصف يف االموردون  ، ومنها 

کفر،الدراملختارورداملحتار  ذلک  واعتقاده  تعالی 

۱۲۸\۲

انهم کانوا یستعینون  البالغة۴۱\۱ومنها  الله  ويف حجة 

وغناء  املریض  شفاء  من  حوائجهم  يف  بغیرالله 

بتلک  مقاصدهم  انجاح  ویتوقعون  لهم  الفقیروینذرون 

النذور ویتلون اسامئهم رجاء برکتها فاوجب الله تعالی 

علیهم ان یقولوا يف صلوتهم ایاک نعبدوایاک نستعین 

الخ

جدید۹\۶۵ووجه  ۶\۳۹۵وطبع  رداملحتار  ويف 

االندفاع ان مجردایهام املعنی املحال کاف يف املنع 

عن التلفظ بهذالکالم  وان احتمل معنی صحیحا .

ویل  شیئالله  الدین  ۹\۲۶یامحی  املفتي  کفایة  ويف 

واضح رشک است اوناجائز است .

والله تعالی اعلم
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بخش ششمصفحٔه ویژٔه شیربچه های هندوکش

ــام  ــود و تم ــده ب ــج آم ــود از ح ــدر محم ــروز پ ــد: ام احم
ــد. ــه بودن ــی رفت ــه تبریک ــزد او ب ــردم ن م

عبد اهلل: تو هم رفته بودی احمد؟
ــزم  ــود آب زم ــدر محم ــودم. پ ــه ب ــن رفت ــی م ــد: بل احم
ــن  ــر ای ــاوه ب ــه داد. ع ــه هم ــوده و ب ــا آورده ب و خرم
ــرد و  ــت ک ــج صحب ــارهء ح ــا درب ــب در آنج ــوی صاح مول
گفــت کــه حــج بــاالی هــر مســلمانی کــه تــوان مالــی و 

جانــی آنــرا داشــته باشــد فــرض اســت. اگــر کســی پــول داشــته باشــد و توانایــی جانــی هم 
ــرود گنهــکار مــی شــود. ــه حــج داشــته باشــد مگــر حــج ن ــرای رفتــن ب ب

عبد اهلل: پدر محمود برای شما چی تحفه داد؟
ــی  ــه حاج ــت ک ــب وی را گف ــوی صاح ــود. مول ــا آورده ب ــزم و خرم ــا آب زم ــد: او تنه احم
صاحــب خیــر ببینــی کــه عــادات و تقالیــد مــردم را در نظــر نگرفتــی. دادن تحفــه هــا، جــای 
نمــاز، تســبیح، ســاعت و غیــره عــادات و تقالیــد مردمــی اســت کــه باعــث مــی شــود بعضــی 
مــردم بــه ســبب آن از ادای فریضــهء حــج محــروم مــی شــوند زیــرا در صورتــی کــه او ایــن 

تحفــه هــا را ندهــد مــردم او را بــد مــی گوینــد. 
عبــد اهلل: ایــن خــوب کار شــد. پــدرم هــم مــی گویــد کــه مــن پــول حــج را دارم امــا پــول 
تحفــه و ســوغات را نــدارم. مــن برایــش مــی گویــم کــه اکنــون ضــرورت بــه ایــن پــول هــا 

نیســت و ســال آینــده بخیــر بــه حــج بــرود. 

حــج

 ترتیب دهنده: محمد عمار رستاقی
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ــه  ــد و فقی ــم مجته ــان عال ــود. ایش ــت ب ــن ثاب ــان ب ــان نعم ــام ایش ن
عالــم اســام بودنــد. در ســال 80 هجــری در زمانــی کــه عــده یــی از 
صحابــه رســول اهلل صلــی اهلل علیــه وســلم زنــده بودنــد تولــد شــدند. 
ایشــان انــس بــن مالــک رضــی اهلل عنــه را در کوفــه دیدنــد بنــاء وی 

ــه تابعیــن محســوب مــی گردنــد.  رحمــه اهلل از جمل
ایشــان شــاگردان زیــادی را تربیــت کردنــد و علــم شــان بــه گوشــه و کنــار جهــان رســید. ملیــون 
هــا شــخص امــروز از مذهــب ایشــان پیــروی مــی کننــد. امــام ابــو یوســف، امــام محمــد بــن حســن 
الشــیبانی و امــام زفــر از جملــه شــاگردان مشــهور ایشــان انــد. ایشــان در ســال 150 هجــری در کشــور 

عــراق وفــات نمــوده و در همانجــا دفــن گردیدنــد. 

حفــظ قــرآن کریــم فضیلــت خیلــی زیــاد دارد. خداونــد متعــال 
حافــظ قــرآن کریــم را درجــات عالــی در جنــت مــی دهــد. در 
روز قیامــت بــه حافــظ قــرآن کریــم گفتــه مــی شــود: »بخــوان، 
بــاال بــرو، تــاوت کــن چنانچــه در دنیــا تــاوت مــی کــردی 
و جایــگاه تــو )در جنــت( تــا بــه آخریــن آیتــی اســت کــه تــو 

آنــرا تــاوت مــی کنــی.
ــه  ــا آنک ــد و ت ــی کن ــاوت م ــم را ت ــرآن کری ــت ق ــم در جن ــرآن کری ــظ ق ــه حاف ــا ک ــن معن ــه ای ب
آخریــن آیــت را نمــی خوانــد بــه همــان انــدازه جایــگاه و مکانــت او در جنــت عالــی تــر و باالتــر مــی 
گــردد. عــاوه بــر ایــن، خداونــد پــدر و مــادر حافــظ قــرآن کریــم را در جنــت تکریــم مــی نمایــد. بــر 
ســر آنــان تاجــی را مــی گــذارد کــه تمامــی مــردم آنــرا از دور مــی بیننــد و وقتــی مــی پرســند گفتــه 
مــی شــود کــه ایــن تــاج بخاطــر ایــن بــر ســر شــان گذاشــته شــده اســت کــه فرزنــد آنــان حافــظ 

قــرآن کریــم اســت. 

امام ابو حنیفه رحمه اهلل

فضیلت حفظ قرآن کریم
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روند قتال ومبارزه
1 ـ وضـعـيت مسلامنان ، خصوصا پس از پيوسنت بنى 

و  آمد  امـكان  گرديد.  دشوار  بسيار   ، احزاب  به  قريظه 

و  زنان  دادن  قرار  تعرض  مورد  و  شهر  در  مخفيانه  شد 

كودكان ، براى يهوديان وجود داشـت . خصوصا اينكه 

آنها اهل شهر بودند و راهها را خوب مى شناختند. اين 

پيكار نسبت  امر موجب سلب اطمينان مبارزین صحنه 

به رسنوشت خانواده و زن و فرزندشان مى گشت و بر 

روحيه آنان تاثري مى گذاشت .

انجام يك  با  كه  امكان داشت  يهوديان  براى  هـمـچنني 

حركت جسورانه محور بازگشت مسلامنان را در داخـل 

براى  را  خندق  اشغال  فرصت  و  كنند  قـطع  مـديـنـه 

احزاب ، بدون برخورد با مانع در خور توجهى ، فراهم 

آورند.

پيامن شكنى بنى قريظه بر روحيه مسلامنان تاثري بسيار 

بدى داشت .

او موفق  و  را داخل مدينه فرستادند  يهوديان مردى  ـ   2

اما  يـابـد.  راه  كودكان  و  زنان  اسكان  جايگاه  به  گرديد 

آن جايگاهها و  به  اخبار مربوط  بازگردد و  نتوانست كه 

ميزان استحكام و استوارى آنـهـا را به يهود گزارش دهد، 

زيرا زن مسلامىن او را ديد و حركاتش   را زير نظر گرفت 

و به مقاصدش پى برد و با استفاده از تريك چادر، او را 

از پاى درآورد.

ايـن يهودى در حقيقت يك گزمه کشفی وشناسايى بود 

درباره  الزم  اطالعات  آورى  جمع  با  خواست  مى  كه 

يهوديان  تهاجم  براى  را  راه   ، كودكان  و  زنان  جـايـگاه 

هموار سازد. اگر چنني حمله غافلگريانه اى انـجـام مـى 

پشتيباىن  جايى  از  مسلامنان  اينكه  به  تـوجـه  بـا  شـد، 

كاىف منى شدند، ناچار بودند، براى كمك به زن و فرزند 

و اموال خود، مواضع اصىل شان را ترك كنند.

از  را  مـسـلمـانـان   ، يـهـودى  ايـن  شـدن  كـشـتـه 

دنـبـال  بـه  زيـرا  رهـانـيـد.  نـاگـهـانـى  خـطـر  يـك 

شدت  به  اسالمى  نريوهاى  كه  پنداشتند  يـهـوديـان  آن 

چـنـيـن  بـر  شـدن  چريه  و  كنند  مى  پاسدارى  شهر  از 

خود  دژهاى  درون  روبه  اين  از   . نيست  آسان  نريويى 

خزيدند و فكر خروج را از رس بريون كردند.

2 ـ يـك دسـتـه از دالوران قـريـش از جـمـله عـَمـرو 

بـن عـَبـدَودَّ و عـِكـرَمـة بـن ابـوجـهـل بـه تـكاپو افتاده 

و بنى كنانه را به جنگ تحريك كردند. سپس اين دسته 

كردند  پيدا  كه  كـم عرىض  مـحـل  كنار خندق رسـيـده 

الله  )کرم  عىل  حرضت  منودند.  عبور  خود  اسبان  با  و 

تعالی وجهه ( با چند نـفـر از مـسـلمـانان به مقابله آنها 

برخاست و به رسعت خود را به نقطه اى كه مرشكان از 

آنجا عبور كرده بودند رسانيد تا اين كه در وهله اول خط 

بازگشت مرشكان را قطع كند و در ثاىن از رسيدن كمك 

احزاب جلوگريى منايد. سپس ، حرضت علی )کرم الله 

 . را كشت  او  و  تعالی وجهه(با عمروبن عبدود جنگيد 

دو تـن از مرشكان نيز به وسيله مسلامنان كشته شدند و 

ديگران راه فرار به پايگاههايشان را در پيش گرفتند.

پيامرب  3 ـ يك دسته از مرشكان به سمت محل استقرار 

رسبازان  بردند.  يورش   ) وسلم  علیه  الله  )صلی  اكرم 

مناز  هنگام  جنگيدند.  آنان  با  را  روز  مدت  متام  اسالم 

)۲۴(

 

صلی هللا علیه وسلم

نویسنده: شیت خطابسیرت نظامی رسول اهلل 
ترجمه: راشد شهامت
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عرص مرشكان به جايگاه پيامرباکرم)صلی الله علیه وسلم 

تا  بسيار سخت شد،  بر مسلامنان  (نزديك شدند و كار 

جايى كه موفق به خواندن مناز هم نشدند. اما شب هنگام 

پـيـشـروى دسـتـه مـرشكان جلوگريى  از  تـوانـسـتـنـد 

كرده آنان را نوميدانه وادار به عقب نشينى سازند.

4 ـ رسـول خـدا)صلی الله علیه وسلم ( تـالش كـرد تـا 

بـخـشـى از احـزاب را بـه ازاى يـك سـوم مـحـصـول 

گوهايش  گفت  در  و  كند  دور  شهر  از  مدينه  خـرمـاى 

با فرمانده َغطْفان به اين توافق نـزديـك شـده بـود. امـا 

بـزرگـان اوس و خـزرج پـيـشـنـهـاد كـردنـد كـه هـيـچ 

مـقـدار از محصول مدينه به مرشكان داده نشود و رسول 

خدا)صلی الله علیه وسلم ( نيز با اين پيشنهاد موافقت كرد.

5 ـ ادامـه مـحـاصـره و توقف اعراب در اطراف مدينه 

فـصـل  آنـكـه  . خصوصا  تاثري گذاشت  آنان  بر روحيه 

زمـسـتـان بود و بطور كىل اعراب طاقت ماندن در يك 

از  رو  اين  از  ندارند،  را  دراز مدت  يا جنگ  و  محارصه 

توقف بلند مدت و ىب فايده خود گله وشكايت مى كردند.

رسـول  نـزد  غـطـفـانـى  مـسـعـود  بـن  نـُعـَيـم  ـ   6

او  ( آمد و اظهار داشت كه  الله علیه وسلم  خدا)صلی 

ىب  قضيه  اين  از  خـويـشـاونـدانش  وىل  آورده  اسالم 

فرمود:  وسلم(  علیه  الله  )صلی  حرضت  آن  اطالعند. 

)هامنا تو يك مرد بيش   نيستى هر تـعـداد از ايـشـان را 

كـه مـى تـوانـى ، از جـنـگ بـا مـا بـازدار و بـدان كـه 

جـنـگ خـدعـه اسـت !

نعيم رفت تا به بنى قريظه رسيد. او كه در روزگار جاهليت 

من  دوسـتى  )از   : بود گفت  و همنشني  دوست  آنان  با 

از  محمد  با  جنگ  در  شام  آگاهيد.  خودتان  به  نسبت 

قريش و غطفان پشتيباىن كرده ايـد. در حـاىل كـه مـى 

دانـيـد وضـعـيـت شـمـا بـا آنـهـا تـفـاوت مـى كـنـد؛ 

مـديـنه شهر شامست ، امـوال و زن و فـرزنـد شـمـا در 

آنـها را  انـتـقـال  تـوان  ايـن شـهـر هـسـتـنـد و شـمـا 

نداريد. اما قريش و غطفان ، اگر فرصتى پيدا كنند و يا به 

غنيمتى برسند و حـتـى بـدون آن هـم بـه سـرزمـني خود 

خواهند رفت و شام را با محمد تنها خواهند گذاشت ، 

و شام ياراى مقاومت در برابر او را نداريد. پس در جنگ 

آنان را همراهى نكنيد مگر اينكه تا هنگام يكرسه شدن كا 

رمحمد، شامرى از ارشافشان را به گروگان بگرييد. بنى 

قريظه گفتند: )نصيحتى خريخواهانه كردى و در نظر ما 

متهم نيستى )ما به صداقت و دلسوزى تو مطمئنيم(

آنـگـاه نـعـيـم نـزد قريش رفت و گفت : )شنيده ام كه 

داده  پـيـغـام  محمد  به  و  اند  گشته  پشيامن  قريظه  بنى 

انـد كـه اگـر مـردانـى از اشـراف قـريـش و غـطـفـان 

را بـگـيـريـم و تـحـويـل دهـيـم كه گردن بزىن و سپس 

در جنگ عليه باقيامنده شان همراه شام باشيم آيا از ما 

وسلم  علیه  الله  محمد)صلی  و  ؟  شـوى  مـى  راضـى 

از شام  قريظه  بنى  اگر  پس   . است  داده  مثبت  پاسخ   )

گروگان خواستند حتى يك نفر را هم به آنان تسليم نكنيد!

پـس از آن نـعيم نزد غطفان رفت و گفت : )شام خاندان 

قريش  به  كه  را  آنچه  آنگاه  هستيد(،  من  و خويشاوندان 

گفته بود به آنان نيز گفت و هشدارشان داد.

و چند  ابو جهل  بن  َعْكرَمة   ، ابوسفيان و رسان غطفان 

قـريـظـه  بنى  نزد  شنبه  شب  را  غطفان  و  قريش  از  تن 

روز  در  جنگ  براى  كه  خواستند  آنان  از  و  فرستادند 

در  كـه  آوردنـد  عـذر  قريظه  بنى  اما  شوند.  آماده  شنبه 

روز شـنـبـه جـنـگ نـمـى كـنـنـد و سـپس از قريش و 

غطفان پيش از هر حمله ای گروگان خواستند.

قريش و غطفان گفتند: هرآينه نُعيم راست گفت !

دادن  بر  مبنى  قريظه  بنى  درخـواسـت  كـه  هـنـگـامـى 

گروگان از سوى قريش و غطفان رد شد و يهوديان نيز 

گفتند: حقا كه نعيم راست گفت !

به اين ترتيب ميان احزاب تفرقه افتاد و اعتامدشان نسبت 

به يكديگر سلب گرديد.

7 ـ رسـول خـدا)صلی الله علیه وسلم ( حذيفة بن ميان 

را شبانه فرستاد تا اخبار مربوط به احزاب را كشف كند. 

وى مشاهده كرد كه قريش بار خود را سوى مكه مى بندد. 

غطفان نيز همينكه از حركت قريش بدون هـمـاهـنـگـى 

ديـگـر  هـمـراه  گـشـتـنـد،  مـطـلع   ، آنـان  اطـالع  و 

قبايل راه رسزمني خودشان را در پيش گرفتند!

الله علیه وسلم (  ايـن هـنـگـام ، رسول خدا)صلی  در 

از  را  گرانبهايى  فرصت  مرشكان  كه  دريافت  فراست  به 

بـراى  دوبـاره  فـرصـتـى  چـنـيـن  و  انـد،  داده  دست 

در  نتوانند  مرشكان  چنانچه  و  آمد  نخواهد  پـيـش  آنـان 

تهاجمى چنني سنگني مسلامنان را نابود سازند. پس از 

متفرق شدن چگونه خواهند توانست ؟

زيانهاى طرفني

1 ـ مسلامنان : شش شهيد

2 ـ مرشكان : سه كشته

ادامه دارد ...



سال ششم - شماره پنجم * ذوالقعده و ذوالحجه 1440 هـ ق

43

شهید ما شمس الدین خبیب تقبله اهلل :
شـهید مـال شـمس الدیـن خبیـب فرزنـد حاجـی غالم 

نبـی در قریـه غرغـراب ولسـوالی پسـابند والیـت غور 

در سـال  پـرور  مجاهـد  و  مجاهـد  خانـواده  یـک  در 

۱۳۷۲ خورشـیدی دیـده بـه جهـان گشـود.

شـهید خبیـب کتـب ابتدایـی را نـزد مـال امـام مسـجد 

قریـه خوانـد و سـپس بـرای فراگیـری علـوم دینـی بـه 

والیـت نیمروز سـفر کـرد و بیشـرت کتب متـداول دینی 

را نـزد علـام و مشـائخ آن والیـت خواند. چون کشـور 

عزیـز در پنجـه هـای نیروهای اشـغالگر قرار داشـت و 

مبارزه جهادی در برابر لشـکرهای اسـالم سـتیز صلیبی 

در رسارس کشـور داغ بـود، جذبـه فراوان جهـادی او را 

نیـز واداشـت تا بـرای اشـرتاک در کارزار حـق و باطل 

بـه سـنگرهای پوالدیـن والیـت هلمنـد بـرود. والیتـی 

کـه بـزرگ ترین مرکـز جهاد در سـطح کشـور در جهاد 

جـاری بـر ضـد امریکایـی هـا، ائتالفیـان و مـزدوران 

شـان بوده و اسـت.

در ولسـوالی  اللـه  تقبلـه  الدیـن خبیـب  مـال شـمس 

نـاد علـی والیـت هلمنـد تحـت فرماندهی شـهید مال 

جیالنـی )حاجی هیـواد( تقبله الله بـه خدمات جهادی 

آغـاز منـود و در عملیـات هـا و فتوحات زیادی سـهم 

گرفـت. سـپس او از سـوی شـهید حاجـی صاحـب 

بـه حیـث دلگـی مـرش تعییـن شـد. شـهید خبیـب در 

عملیـات بـزرگ که بـه رهربی شـهید حاجی هیـواد در 

ناحیـه دوم و سـوم شـهر لشـکرگاه، مرکز هلمنـد به راه 

انداختـه شـد و منطقه هـای باباجی و بـرشان دران فتح 

شـد، اشـرتاک داشت.

مـال شـمس الدیـن خبیـب تقریبـا شـش مـاه بعـد از 

شـهادت امیـر خـود محبـوب قلـب هـا شـهید حاجی 

هیـواد در نتیجـه حمله طیاره بی پیلـوت امریکایی های 

اشـغالگر روز دوشـنبه ۲۴ عقـرب ۱۳۹۵ خورشـیدی 

مصـادف بـا ۱۴ صفـر املظفـر ۱۴۳۸ هجـری قمـری 

در منطقـه چـاه انجیر ولسـوالی نادعلـی والیت هلمند 

بـه سـن ۲۳ سـالگی به رتبـه شـهادت فائز گردیـد و به 

آرمـان همیشـگی اش رسـید. روحـش شـاد و یـادش 

باد.  گرامـی 

شهید ما عبدالغفور سرحدی تقبله اهلل  :
شـهید مـال عبدالغفـور رسحـدی پـرس مـال عبدالقادر 

در سـال ۱۳۵۰ هجـری شمسـی در قریـه غرغـراب 

ولسـوالی پسـابند والیـت غـور بـه دنیـا آمـد.

زندگان جاوید
 بخش ۱۵

مرتب : حبیبی سمنگانی
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او سلسـله درسـخوانی را بـه سـن هفـت سـالگی نـزد 

پـدر گرامـی اش آغـاز کـرد و بـه سـن ده سـالگی بـه 

پیـش مولـوی شـاه جهـان فدایـی زانـوی تلمـذ نهـاد. 

شـهید رسحـدی در سلسـله تحصیـالت دینـی به سـن 

۱۸ سـالگی بـه ولسـوالی پرچمـن والیت فـراه رفت و 

ازان جـا بـه والیـت هـرات سـفر کـرد و پس از سـپری 

منـودن چند سـال در هرات، عـازم والیت هلمند شـد 

و رونـد آموزشـی اش را در مدرسـه ای در منطقـه زمین 

داد.  داور دوام 

 ۱۳۷۴ سـال  در  طالبـان  اسـالمی  تحریـک  هـرگاه 

خورشـیدی والیـت قندهار را فتح کرد و لشـکر طالبان 

به طرف هلمند تشـکیل شـد، شـهید رسحدی از هامن 

جـا با کاروان طالبـان یکجا شـد و در فتوحات هلمند، 

فـراه، هرات و غـور رشیک بود. هـرگاه والیت غور در 

سـال ۱۳۷۸ خورشـیدی فتـح گردید مولـوی صاحب 

عبدالرحمـن بادغیسـی از طـرف بـزرگان تحریـک بـه 

حیث والی غور تعیین شـد و شـهید رسحـدی از طرف 

مولوی صاحب به عنوان ولسـوال پسـابند مقرر شـد و 

مـدت چنـد ماه ایـن وظیفـه را به پیـش برد.

تفنگسـاالران  بدسـت  دوبـاره  غـور  والیـت  هـرگاه 

سـقوط کـرد شـهید رسحـدی به والیـت هـرات رفت. 

زمانـی که غور دوبـاره در کنرتول طالبان درآمد، شـهید 

رسحـدی تـا آغاز تهاجـم امریکایـی ها بر کشـور عزیز 

بـه حیـث مدیـر جنایـی در قومندانـی امنیه غـور ایفای 

وظیفـه مـی منود.

یعنـی  خورشـیدی   ۱۳۸۳ سـال  در  رسحـدی  شـهید 

سـوم اشـغال دوباره به دیـد و بازدید با رفقـای جهادی 

آغـاز منـود و مدتـی مـردم را بـه جهـاد دعـوت مـی 

داد. سـپس تحـرکات جهـادی را آغـاز کـرد و پـس از 

زحـامت و قربانـی هـای فـراوان، بیشـرت قریـه هـا و 

مجاهدیـن  کنـرتول  در  پسـابند  ولسـوالی  قصبـات 

امـارت اسـالمی درآمد. شـهید رسحـدی چند سـال به 

حیـث مسـئول جهـادی ولسـوالی پسـابند و در سـال 

هـای اخیـر به حیـث مسـئول جهـادی ولسـوالی تیوره 

خدمـت مـی منـود.

فتـح  او  بـه رسکردگـی  تیـوره  هـرگاه مرکـز ولسـوالی 

گردیـد، هنـوز درگیـری های شـدید در مرکز ولسـوالی 

جریـان داشـت و شـهید رسحـدی در مقـر امنیت ملی 

ولسـوالی مذکـور موضـع گرفتـه بـود کـه هـدف طیاره 

بـی پیلـوت امریکایـی هـای اشـغالگر قـرار گرفـت و 

سـاعت ۱۱ روز شـنبه در سـال ۱۳۹۶ جام شهادت را 

نوشـید. انـا للـه واناالیـه راجعون.

)بـا سـپاس از نظـام الدیـن خبیب کـه جزئیات سـوانح 

شـهید مـال شـمس الدیـن خبیب و شـهید رسحـدی را 

تهیـه منود(

شـهید قـاری عبدالـرازق مشـهور بـه عرفـان احمد 
تقبلـه اهلل :

شـهید قـاری عبدالـرازق مشـهور بـه عرفـان احمد ولد 

مـال عبدالکریـم در ولسـوالی شـیندند والیـت هرات 

بـه دنیـا آمـد. او درس هـای ابتدایـی را نـزد مـال امام 

مسـجد قریـه آغاز کـرد و سـپس در دارالحفاظ نعامن 

بـن ثابـت )رحمـه اللـه( در قریـه جربآبـاد ولسـوالی 

شـیندند حفـظ کالم اللـه مجیـد را نـزد حافـظ محمد 

یونـس بغالنـی و حافـظ سـید خیرالدین زبیـر بغالنی 

منود. تکمیـل 

شـهید قـاری عبدالـرازق کتـب ابتدایی علـوم دینی را 

در سـال ۱۳۹۲ خورشـیدی نـزد مولـوی نعمـت الله 

هـروی، مسـئول جهـادی فعلـی ولسـوالی شـیندند 

دوران  هـامن  از  او  خوانـد.  کافیـه  تـا  و  کـرد  آغـاز 

کودکـی بـا تربیه درسـت اسـالمی در آغـوش خانواده 
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 اش پـرورش یافتـه بـود. چنانچـه مولـوی نعمـت اللـه 

صاحـب دربـاره ایـن شـاگرد شـهید خـود می گفتنـد : 

مـن او را از هـامن کودکـی اش می شـناختم، هیچگاه 

کار خالفـی را از او ندیدم. شـهید عبدالـرازق یک چله 

)چهـل روز( را در جامعـت تبلیـغ نیز سـپری کـرد. اما 

چـون عشـق جهـاد در قلـب او مـوج مـی زد زندگی به 

زیـر پرچم اداره مزدور کابل را ننگ دانسـت و در سـال 

۱۳۹۷ خورشـیدی بـه ولسـوالی برکـه والیـت بغـالن 

رفـت و بـه کاروان جهـادی شـهید مـال شـمس الدیـن 

پیوسـت. زبیر 

او حـدود یـک ماه الـی چهل روز در تحـرکات جهادی 

ولسـوالی برکـه سـهم گرفـت و چـون شـوق فـراوان 

مبـارزه در برابـر دشـمنان دیـن و میهـن او را بـی قـرار 

سـاخته بـود بـه مـال حذیفه منصـور حفظـه اللـه، امیر 

کاروان شـهید زبیـر رحمـه اللـه گفتـه بـود کـه بایـد از 

هیـچ عملیـات جهـادی محـروم منانـم، زیـرا منطقـه 

خـود هـرات را ترک منـوده تنها بـرای جهاد فی سـبیل 

اللـه بـه اینجا آمـده ام.

در شـب اول عملیـات الفتـح، مسـئول جهـادی برکـه 

عملیات بزرگی را در ولسـوالی مذکور در پالن داشـت 

و تدابیـر جنگـی جریان داشـت، شـهید عبدالـرازق از 

مجاهدی پرسـید کـه مجاهدین چرا از همـه مراکز دور 

و نزدیـک گردهـم آمـده انـد، مجاهـد گفت که امشـب 

پـالن عملیات اسـت، او به احساسـات آمـد و نزد امیر 

رفـت و جویـا شـد که مـن چـرا در جریان نیسـتم، امیر 

گفـت کـه این علمیات دشـواری اسـت و شـام مهامن 

از  دور  بسـیار  موقعیتـی  در  عملیـات چـون  هسـتید، 

مراکـز مجاهدیـن صـورت می گیـرد، بناًء شـام نروید. 

او بـا اطاعـت از امیـر چیزی نگفت، اما بسـیار غمگین 

شـد. هرگاه رفقا حـزن و مالل او را دیدند پرسـیدند که 

چـرا اینقـدر محـزون هسـتید، او گفت ؛ فکـر می کنم 

شـاید پـروردگار جهـاد مرا بـه دربارش نپذیرفته اسـت، 

از همیـن سـبب بـه پیـکار دعـوت منـی شـوم. هـرگاه 

مجاهدیـن شـوق و بـی قـراری او را دیدنـد او را نیز با 

خـود یکجـا منودند.

مجاهدیـن بـر قریـه قومندان ظامل ملیشـه هـای اربکی 

بـه نام مال امیر سـگ عملیات انجام دادنـد و متام قریه 

را کامـال تصفیـه منودنـد. هـرگاه قـوای بـزرگ کمکی 

دشـمن از طـرف والیـت به آن جـا رسـید مجاهدین در 

برابـر آن نیـز مقاومت و ایسـتادگی کردند.  

در هـامن جا قاری عبدالرازق مشـهور بـه عرفان احمد 

روز یکشـنبه ۳ ثـور ۱۳۹۸ خورشـیدی مصادف با ۱۸ 

شـعبان املعظم ۱۴۴۰ هجری قمری در کمین دشـمن 

بـزدل در سـاحه رشرش بر بـاالی کوه قریـه مذکور جام 

شـهادت را نوشـید و پیکـر معطـرش بـه مسـکن آبایی 

اش انتقـال داده شـد. تقبلـه الله تعالی.

)بـا سـپاس از زبیـر احمـد راسـخ کـه جزئیات سـوانح 

شـهید را تهیـه منود(

شـهید دامـا انعـام اهلل مشـهور بـه طلحـه رحمـه 
: اهلل 

شـهید دامـال انعـام الله مشـهور به طلحـه فرزند محمد 

صفـر در سـال ۱۳۶۴هجـری شمسـی در قریـه تربوز 

گـذر ولسـوالی قلعه زال والیت قنـدوز در یک دودمان 

متدیـن چشـم بـه جهـان گشـود. منطقـه آبایـی شـهید 

دامـال انعـام الله ولسـوالی آقچـه والیـت جوزجان بود 

و آن زمـان در والیـت قنـدوز زندگی مـی کردند.

از  پـس  سـال  دو  اللـه  انعـام  دامـال  شـهید  خانـواده 

والدت او بـه ولسـوالی کلـدار والیـت بلـخ کوچیـد. 

شـهید نامـربده درس هـای ابتدایـی را نـزد اسـاتید جید 

در مناطـق مختلـف والیـت بلـخ و جوزجـان خوانـد، 

از  بـه خـارج  دینـی  بیشـرت  تحصیـالت  بـرای  سـپس 

کشـور سـفر کـرد و کتب فنـون را در پشـاور خواند. او 

سـپس در سـال ۲۰۱۲ میـالدی بـه مناطـق قبایلی بین 

افغانسـتان و پاکسـتان رفـت و شـامل معسـکر نظامـی 

شـد و فـن حـرب و تکتیـک هـای نظامـی را آموخت. 

سـپس بـرای اعـالی کلمـة اللـه و جهـاد فـی سـبیل 

اللـه بـه ولسـوالی بـاال مرغاب والیـت بادغیـس رفت 

و فعالیـت هـای جهـادی را تحـت فرماندهـی شـهید 

مولـوی غـالم دسـتگیر تقبلـه اللـه آغـاز منـود. شـهید 

طلحـه در والیـت هـای بادغیـس، هـرات، فاریـاب،  

بلـخ و بـه ویـژه در ولسـوالی هـای پنـج گانـه آقچـه 

والیـت جوزجـان خدمـات جهـادی انجـام داد و در 
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متـام فتوحـات آقچـه رشیـک بـود. 

اخـالق،  خـوش  جـوان  اللـه  رحمـه  طلحـه  شـهید 

مخلـص، بـا وفـا، متعهـد، شـجاع و خـادم مجاهدین 

بـود. او مجاهدیـن را بسـیار خدمـت مـی کـرد و حتی 

شـب بسـرتهای خواب رفقـا را هموار می کـرد و صبح 

پـس دوبـاره بـر مـی چیـد. در زمسـتان بخـاری را داغ 

مـی کـرد و سـپس رفقـا را از خـواب بیـدار مـی کـرد. 

در حالیکـه از یـک پا معیـوب و خودش رسگـروپ نیز 

. بود

شـهید طلحـه رحمـه اللـه همـواره بـه مجاهدیـن مـی 

گفـت زن هـای امریکایـی از موقـف باطـل خـود دفاع 

مـی کننـد و بـرای مقابله بـا اسـالم از امریکا به کشـور 

مـا آمـده انـد، پـس مایان کـه مـرد هسـتیم و در مسـیر 

حـق قـرار داریـم چرا از اسـالم دفـاع منی کنیـم. آن ها 

اگـر از آتـش دوزخ منـی ترسـند، مایـان چـرا از نعمت 

هـای جنـت می هراسـیم.

شـهید دامـال انعـام اللـه طلحـه رحمـه اللـه در سـال 

۱۳۹۱ خورشـیدی بـه حیـث مدیـر دعـوت و ارشـاد 

ولسـوالی کلـدار والیـت بلخ تعیین شـد و تا دو سـال 

ایـن وظیفـه را بـه پیش بـرد. سـپس در سـال ۱۳۹۳ به 

حیث مسـئول کمیسـیون نظامی ولسـوالی مذکور مقرر 

شـد و تـا هنـگام شـهادت بـه ایـن وظیفه 

باقـی ماند. قابل ذکر اسـت که مسـئولیت 

شـهید طلحه اگر چـه در ولسـوالی کلدار 

بـود، اما چون مجاهدیـن دران جا حضور 

علنـی و جبهـوی نداشـتند او بیشـرت زمان 

در ولسـوالی هـای پنجگانـه آقچه خدمت 

مـی کرد. 

سـال  بهـار  فصـل  در  مجاهدیـن  هـرگاه 

۱۳۹۴ خورشـیدی از آقچـه عقب نشـینی 

کردنـد و بـه کـوه هـای جوزجـان و بلـخ 

تـن  چنـد  بـا  طلحـه  شـهید  بردنـد،  پنـاه 

رفقایـش از آقچـه به چاهـی و از چاهی به 

ولسـوالی شورتپه و از شـورتپه به ولسوالی 

کلـدار والیت بلـخ آمد و در آن جـا تقریبا 

دو سـال به همـراه بعض رفقایـش به گونه 

مخفیانـه بـود و بـاش مـی کـرد، از طـرف 

شـب گشـت و گذار و متـام منطقه را گزمـه می کردند 

و مـردم را بـه جهـاد دعـوت مـی دادند، سلسـله دزدی 

را  امنیـت  و  بخشـیدند  پایـان  منطقـه  در  را  و رهزنـی 

در منطقـه تامیـن کردنـد. مـردم منطقـه از آن ها بسـیار 

خوشـحال بودنـد، از قلب دوسـت داشـتند و شـب ها 

در خانـه هـای شـان جـا مـی دادند.

ایشـان در یکجـا در سـاحه اخیـر قریـه کهنـه کلـدار 

توسـط  را  شـان  جـای  دشـمن  کـه  بودنـد  مهـامن 

جاسـوس کشـف کرد و اربکـی ها و پولیس به تالشـی 

منطقـه رشوع کردنـد. شـهید طلحه رحمه اللـه با هفت 

تـن رفقایـش منطقـه را ترک گفتـه و لب دریـا و جنگل 

سـنگر گرفتنـد. درگیـری از سـاعت ۸ صبـح اول ثـور 

املرجـب  رجـب   ۲۴ بـا  مطابـق  خورشـیدی   ۱۳۹۶

۱۴۳۸ هجـری قمـری رشوع شـد و تـا دو و نیـم پـس 

از ظهـر دوام کـرد، قـوای کمکـی دشـمن نیـز از بنـدر 

حیرتـان بـا تانک های رضبتـی و توپ و هاوان رسـیده 

بـود و باالخـره شـهید طلحـه و رفقایـش جـام شـیرین 

کذالـک  نحسـبهم  نـوش جـان منودنـد.  را  شـهادت 

واللـه حسـیبهم.

)با سـپاس از مولوی احسـان الله احسـان کـه جزئیات 

سـوانح شـهید طلحه را تهیه منودند(
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سالروز استقالل کشور از استعمار انگلیس

صــد ســال پیــش از امــروز )به تاریــخ ۲۸ اســد ۱۲۹۸ 

ــتقالل  ــتان اس ــد افغانس ــن و مجاه ــردم متدی ه ش( م

افغانســتان عزیــز را از اســتعامر انگلیــس پــس گرفتنــد 

و اســتعامر بریتانیایــی را وادار ســاختند کــه اســتقالل 

افغانســتان را بــه رســمیت بشناســد.

مــردم مجاهــد افغانســتان بــه فتــوا و رهــربی علــامی 

ــار  ــه ب ــال س ــتاد س ــرف هش ــون در ظ ــرام و روحانی ک

ــاد و  ــه جه ــت ب ــی دس ــغالگران بریتانیای ــد اش ــر ض ب

مبــارزه آزادی خواهــی زدنــد و هــر ســه بــار انگلیــس 

ــار  ــر افتخ ــاک پ ــا را از خ ــت داده و آنه ــا را شکس ه

ــد. ــرون راندن خــود بی

مبــارزه خســتگی ناپذیــر اســالف مجاهــد مــا در برابــر 

ــتان  ــبب آزادی افغانس ــا س ــه تنه ــس ن ــتعامر انگلی اس

ــه متــام ملــت  ــارزه ب ــهء آزادی و مب شــد، بلکــه روحی

و جهــان  منطقــه  زدۀ  اســتعامر  و  هــای محکــوم 

ــید. بخش

حتــی قیــام هــای مســلحانه در برابــر اســتعامر جهانــی 

انگلیــس شــدت گرفــت و بــه آزادی ملــت هــای 

ــد. ــج ش ــوم منت محک

ــه هــای جهــادی و کســب اســتقالل  از برکــت کارنام

ــه  ــاکان مــا اســت کــه ملــت مــا ب یــک قــرن پیــش نی

ــان  ــی ش ــی و افغان ــهای دین ــه ارزش ــازی ب ــه امتی گون

ــان  ــگ، زب ــر، فرهن ــده، فک ــد. عقی ــده ان ــد مان متعه

و متــام ارزش هــای معنــوی شــان زنــده مانــده 

ــتعامر  ــای اس ــه ه ــیاری جامع ــه بس ــت. در حالیک اس

زده از ارزشــهای خــود بیگانــه شــده انــد و رنــگ 

ــد. ــه ان ــتعامرگران را گرفت اس

ــم و  ــای نوزده ــرن ه ــر در ق ــا اگ ــد م ــالف مجاه اس

بســتم میــالدی بــر ضــد اســتعامر انگلیــس و شــوروی 

ــادی  ــای زی ــی ه ــتا قربان ــن راس ــد و دری ــاد کردن جه

دادنــد، اکنــون امــارت اســالمی نیــز بــه نــرصت 

خداونــد متعــال و پشــتیبانی ملــت مؤمــن خــود 

ســنگرهای جهــاد بــر ضــد امریکایــی هــا و ائتالفیــان 

ــالدی داغ نگــه  ــک می ــرن بســت و ی اشــغالگر را در ق

داشــته اســت و قیــام رستــارسی ملــی را رهــربی مــی 

ــد. منای

اعالمیه اه و ایپم اهی رسمی امارت اسالمی افغانستان
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ــم  ــی گویی ــی م ــغالگران کنون ــه اش ب

ــود  ــه زور خ ــا دو ده ــام تقریب ــه ش ک

ــون  ــای گوناگ ــه ه ــد، حرب را آزمودی

ــا،  ــه ه ــی خان ــد، ویران ــکار بردی را ب

و  اجتامعــی  مراکــز  و  هــا  فصــل 

ــو،  ــای گوانتانام ــدان ه ــردن زن ــر ک پ

بگــرام و دیگــر زنــدان هــای علنــی و 

ــام  ــه تنهــا قی مخفــی از افغــان هــا، ن

جهــادی ملــت مســلامن و غیــور 

نتوانســت،  را خامــوش  افغانســتان 

بلکــه روز بــروز ســاحه حاکمیــت 

ــه  شــام تنــگ تــر مــی گــردد و در شــهرهای بــزرگ ب

ــرت  ــد، به ــی بری ــاه م ــی پن ــای کانکریت ــب دیواره عق

اینســت کــه افغانســتان را بــه افغــان هــا بگذاریــد و از 

تاریــخ گذشــته ایــن گورســتان امپراطــوری هــا عــربت 

ــد. بگیری

خوشــبختانه، جهــاد جــاری افغــان هــا بــه رسکردگــی 

امــارت اســالمی در برابــر اشــغالگران کنونــی، پــس از 

هــژده ســال بــه مرحلــه ای رســیده اســت کــه جهــت 

ــده  ــی مان ــای باق ــروج نیروه ــر خ ــه خاط ــغالگر ب اش

خــود آمادگــی مــی گیــرد.

امــارت اســالمی فــرا رســیدن صدمیــن ســالروز 

ــرای متــام ملــت مجاهــد خــود  اســتقالل کشــور را ب

ــروی از  ــا پی ــه ب ــار دارد ک ــد و افتخ ــی گوی ــت م تهنی

ــتعامر  ــد اس ــر ض ــارزه ب ــاد و مب ــود، جه ــالف خ اس

امریکایــی را رهــربی مــی کنــد و پشــتیبانی  و همکاری 

ــود دارد. ــا خ ــت را ب مل

ــه  ــت ک ــک اس ــاری، آن روز نزدی ــاد ج ــت جه از برک

نیــز ماننــد بریتانیایــی هــا و  اشــغالگران کنونــی 

ــا  ــز م شــوروی هــای اشــغالگر کامــال از کشــور عزی

ــو  ــتان همچ ــلامن افغانس ــت مس ــوند و مل ــرون ش بی

ــتقالل  ــاده اس ــه اع ــر ب ــار دیگ ــش یکب ــال پی صدس

کشــور نائــل گــردد و پرچــم عــزت را بلنــد منایــد. ان 

ــز. ــه بعزی ــی الل ــک عل ــا ذال ــی و م ــه تعال ــاء الل ش

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۰/۱۲/۱۸هـ ق

۱۳۹۸/۵/۲۸هـ ش ــ ۱۹/۸/۲۰۱۹م

پیام تسلیت امارت اسالمی در مورد وفات عالم 
بزرگ کشور مولوی سدوزی آغا صاحب

بــا تاســف فــراوان اطــالع یافتــه ایــم کــه عــامل بــزرگ 

ــا  ــدوزی آغ ــوی س ــادی مول ــخصیت جه ــور و ش کش

ــر اثــر بیــامری کــه عائــد حالــش گردیــده  صاحــب ب

بــود وفــات منــوده اســت. انا للــه و انــا الیــه راجعون.

ــرای  ــب را ب ــا صاح ــت آغ ــالمی درگذش ــارت اس ام

ــزرگ  ملــت مســلامن و مجاهــد افغانســتان ضائعــه ب

مــی دانــد و بــه خانــواده، شــاگردان و متــام متعلقیــن 

ــد. ــی گوی ــلیت م ــب تس ــق قل ــب از عم ــا صاح آغ

ــی  ــته و کنون ــاد گذش ــب در جه ــا صاح ــوم آغ مرح

نقــش بســیار مهمــی را ایفــا منــود و خانــواده و 

شــاگردان او در هــر دو دوره جهــاد کارنامــه هــای 

بــزرگ و خدمــات خوبــی انجــام داده انــد، کــه یقینــا 

ــب  ــا صاح ــوم آغ ــه مرح ــم و تربی ــت تعلی ــرات مثب اث

ــود. ب

از بــارگاه خداونــد متعــال بــرای مرحــوم مولــوی 

ــرای  ــرودس و ب ــت الف ــب جن ــا صاح ــدوزیی آغ س

ــل  ــر جزی ــل و اج ــرب جمی ــن او ص ــواده و متعلقی خان

ــم. ــئلت داری مس

اللهــم طيــب ثــراه و أكــرم مثــواه واجعــل الجنــة 

مســتقره و مــأواه ! آمــني یــا رب العاملیــن.

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۰/۱۲/۱۷هـ ق

۱۳۹۸/۵/۲۷هـ ش ــ ۱۸/۸/۲۰۱۹م
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اعالمیه امارت اسالمی به مناسبت پروسه 
نام نهاد انتخابات

ــات  ــده انتخاب ــه فریبن ــو پروس ــه اینس ــد روز ب از چن

یکبــار دیگــر داغ شــده اســت و کاندیــدان بــه کمپایــن 

ــالمی  ــارت اس ــد، ام ــرده ان ــاز ک ــی آغ ــای انتخابات ه

ــل اعــالم مــی  ــرار ذی ــن مــورد موقــف خــود را ق دری

ــد: منای

چونکــه افغانســتان بــه دســت بیگانــگان اشــغال شــده 

ــم  ــور حاک ــور کش ــام ام ــر مت ــی ب ــای خارج و نیروه

ــم  ــی اکــامل، رهــربی، نظــارت و تصامی هســتند، حت

نهایــی پروســه انتخابــات بدســت خارجــی هــا اســت 

کابــل  در  موجــود  هــای  ســفارتخانه  از ســوی  و 

ــاًء  ــود، بن ــی ش ــربی م ــت و ره مراقب

پروســه انتخابــات تنهــا خــاک پاشــیدن 

بــر چشــم مــردم و اغــوای افــکار عامــه 

ــد در  ــی دان ــس م ــر ک ــرا ه ــت، زی اس

انتخابــات کــه زیــر چــرت اشــغال انجــام 

مــی یابــد بجــای اراده مــردم، اراده 

اکــامل کننــده گان نقــش تعییــن کننــده 

دارد.

افغــان هــا بــه یــاد دارنــد کــه در ســال 

۲۰۱۴ میــالدی دو بــار انتخابــات ریاســت جمهــوری 

انجــام شــد، صدهــا ملیــون دالــر رصف شــد و پروســه 

ــرگاه  ــا ه ــت، ام ــان داش ــاه جری ــد م ــی چن انتخابات

ــکا  ــه امری ــور خارج ــر ام ــید وزی ــی آن رس ــت نهای وق

جــان کیــری آمــد، صنــدوق هــای رای را باطــل اعــالن 

ــربد  ــرای پیش ــود ب ــت خ ــه خواس ــر را ب ــرد و دو نف ک

امــور دولتــی نصــب کــرد.

ــد کــه آزمــوده را آزمــودن خطــا  هوشــیاران مــی گوین

ــار شــکار سیاســتمداران  ــار ب ــان مــا ب اســت. هموطن

ــهم  ــه ای س ــان پروس ــم در چن ــه ه ــوند و ن ــکار نش م

ــی  ــار و ارزش ــج اعتب ــان دران هی ــه رای ش ــد ک بگیرن

ــد. ــته باش نداش

ــدک  ــش ان ــر بخ ــل ب ــه اداره کاب ــت ک ــت اینس حقیق

ــا در  ــات تنه ــلطه دارد و انتخاب ــتان س ــاک افغانس خ

بعضــی شــهرها انجــام مــی یابــد و حتــی بیشــرت 

باشــنده گان شــهرها نیــز دریــن پروســه جعلــی ســهم 

منــی گیرنــد، از ســوی دیگــر مذاکــرات بــرای پایــان 

اشــغال و آمــاده گــی هــا بــرای تفاهــم بیــن االفغانــی 

ــط  ــت و رشای ــن وضعی ــه ای ــه ب ــا توج ــان دارد. ب جری

ــه ای  ــا توطئ ــاد تنه ــام نه ــات ن ــن انتخاب ــاص، ای خ

ــرآورده شــدن هــوس هــای شــامر محــدودی  ــرای ب ب

ــم  ــه ه ــد و نتیج ــی باش ــکار م ــتمداران فریب از سیاس

ــس. ــت و ب ــات اس ــول و امکان ــت، پ ــاع وق ضی

چونکــه ایــن انتخابــات نــام نهــاد نیــز ماننــد انتخابات 

ــارت  ــت، ام ــی اس ــه جعل ــک پروس ــته ی ــای گذش ه

ــالش  ــری ازان ت ــرای جلوگی ــت ب ــه جدی ــالمی ب اس

ــان خــود صــدا مــی  ــر متــام هموطن ــا ب ــد، م مــی کن

کنیــم کــه از اشــرتاک دریــن پروســه خــودداری مناینــد 

و در کمپایــن هــای تبلیغاتــی کاندیــدان 

ســهم نگیرنــد، زیــرا از اشــرتاک آن 

هــا تنهــا اشــغالگران و مــزدوران شــان 

بــرای افزایــش اعتبــار خــود ســود مــی 

برنــد، مــا بــاور داریــم کــه ملــت مــا بــا 

ــه  ــن پروس ــان ای ــه رسارسی ش مقاطع

اشــغالگران را نیــز خنثــی مــی ســازند.

ــرای  ــا ب ــن ه ــی کمپای ــه تازگ ــون ب چ

و  شــده  آغــاز  منایشــی  انتخابــات 

ــر مــی گــردد، مجاهدیــن  جلســات دائ

ــرای  ــوند، ب ــی ش ــن کار م ــع ای ــالمی مان ــارت اس ام

اینکــه خدانخواســته همطونــان ملکــی مــا زیــان 

ــه  ــد ک ــات نرون ــات و تجمع ــه آن جلس ــد ب ــد بای نبینن

ــود. ــی ش ــده م ــان دی ــه و زی ــر حمل خط

ــر متــام آن جهــت هــای خارجــی  امــارت اســالمی ب

نیــز صــدا مــی کنــد، عــوض آن کــه حامیــت خــود را 

ازیــن پروســه جعلــی اعــالن مــی کننــد و یــا مصــارف 

بــی جــای آن را بــه عهــده مــی گیرنــد، بایــد انــرژی و 

منابــع شــان را بــرای پایــان دادن اشــغال افغانســتان و 

در راســتای صلــح واقعــی بــکار بیاندازنــد، تــا واقعــا 

ــه افغانســتان خدمــت شــود و پروســه صلــح دریــن  ب

ــبوتاژ  ــخص س ــد ش ــوی چن ــاس از س ــه حس مرحل

نگــردد.

امــارت اســالمی در رسارس کشــور بــه مجاهدیــن 

هدایــت مــی دهــد کــه بــا همــه تــوان شــان در مقابــل 
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ایــن پروســه جعلی و منایشــی دشــمن ایســتاده شــوند 

ــان  ــوم ش ــالن ش ــن پ ــه دری ــد ک ــمن را نگذارن و دش

ــود. ــاب ش کامی

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۰/۱۲/۵هـ ق

۱۳۹۸/۵/۱۵هـ ش ــ ۶/۸/۲۰۱۹م

پیام تسلیت امارت اسالمی در مورد تلفات ملکی 
در حادثــه موتر مســافربری بین هــرات – قندهار

ــر  ــک موت ــه ی ــم ک ــالع یافتی ــراوان اط ــف ف ــا تاس ب

ــار د  ــرات – قنده ــاهراه ه ــافربری در ش ــس مس اتوب

منطقــه آب خرمــای والیــت فــراه دچــار حادثــه شــده 

اســت و  در نتیجــه آن ۳۴ تــن هموطنــان مــا شــهید و 

ــد. ــده ان ــی ش ــم زخم ــامری ه ش

ــواده هــای شــهدا و زخمــی  ــا خان امــارت اســالمی ب

ــد و  ــی منای ــی م ــراز غمرشیک ــب اب ــق قل ــا از عم ه

خــود را دریــن مصیبــت بــزرگ بــا آن هــا رشیــک مــی 

دانــد.

ــه  ــه منطق ــی را ب ــورد هیئت ــن م ــالمی دری ــارت اس ام

ــن  ــه ای ــد ک ــوم بکن ــا معل ــا دقیق ــت، ت ــرده اس روان ک

ــر  ــرا و ب ــی، چ ــه کس ــوی چ ــاک از س ــه دردن واقع

ــا  ــز رخ داده اســت، پــس از تحقیقــات ب ــر چــه چی اث

عامــالن واقعــه برخــورد رشعــی 

خواهــد  صــورت  جــدی  و 

ــت. گرف

ــهدا  ــرای ش ــالمی ب ــارت اس ام

بــرای  و  الفــردوس  جنــت 

عاجــل  شــفای  هــا  زخمــی 

منایــد. مــی  مســئلت 

امارت اسالمی افغانستان

۲۸/۱۱/۱۴۴۰ ه ق

۹/۵/۱۳۹۸ ه ش – 

۳۱/۷/۲۰۱۹ م

پیام غمشریکی به مناسبت وفات شیخ 
القرآن و الحدیث مولوی عبدالمالک قدوسی

بــا تاســف فــراوان اطــالع یافتیــم کــه شــخصیت 

و  القــرآن  دینــی کشــور شــیخ  و  نامــدار علمــی 

الحدیــث مولــوی عبداملالــک قدوســی بــر اثــر 

بیــامری کــه عائــد حالــش بــود وفــات منــوده اســت. 

ــون. ــه راجع ــا الی ــه و ان ــا لل ان

ــهور  ــواده مش ــا خان ــه ب ــب ک ــیخ صاح ــوم ش مرح

ــه  ــت و ب ــتگی داش ــور وابس ــی کش ــی و روحان علم

ســطح افغانســتان عــامل بــزرگ بــود و هــزاران علــام 

و طلبــا را بــرای خدمــت دیــن و جامعــه تربیــه منــوده 

بــود، وفــات ایشــان ضایعــه و خــالی بزرگــی اســت. 

ــی،  ــی و روحان ــات دین ــام خدم ــال مت ــد متع خداون

درس، تدریــس و جهــاد شــان را بــه دربــار خــود قبــول 

و جنــت الفــردوس را نصیــب او بگردانــد و از خداوند 

متعــال بــرای خانــواده، شــاگردان و ارادمتنــدان شــان 

صــرب جمیــل و اجــر عظیــم مســئلت داریــم.

امارت اسالمی افغانستان

۱۵/۱۱/۱۴۴۰هـ ق

۱۳۹۸/۴/۲۷هـ ش ــ ۱۸/۷/۲۰۱۹م
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در غــــــالمی معنی ای این جشن استقالل چیست؟

خون صدها هموطن چــــــون ســیل می ریزد همی 

بلبالن در مـــــاتــــم گلــهــا نشستند سوگـــــوار 

مـــــادر بـمـــها بـریـخـتـنـــد فــــــوج هـــــای اجنبــی 

خــــون مـــــا ارزان تــــر از شـلـغـــم بود انــدر جهان

خنجــری بــس کــن کــه چــون منصــور بــر دارت زنند 

ــز و جســت اســتدالل چیســت؟ خواجــه را از بهــر خی

خنــده هــای قـهـقـــهء تـــو گو بدیــن منوال چیســت؟ 

حاصــل آزادی ام مـیگـــو دریــن صــد ســال چیســت؟

میدهــم سـوگــنــــد تــرا گــو واژهء اشــغال چیســت؟ 

خون فروشــیم خود فروشــیم خون ما پامال چیســت؟

شــهر نا پرســان بود این بحث و قیل و قال چیســت؟

جشن استقالل

مولوی خنجری

اختــر شــي او پــه زړۀ دي څوک آباد شــي، درته ياد شــي

ګالب دي په پيکي کې ځوانيمرګ شــي او شــهيد شــي

د چــا د ُمســکو شــونډو مرغلــرو تــه شــې تــږی

ــه دی؟ ــه ن ــلی دی ک ــو څښ ــو لپ ــه لپ ــې درد پ ــا داس ت

ــړي ــۍ ک ــه ډال ــور درت ــترګو انځ ــا د دوو س ــق د چ اف

ــې اختيــاره در پــه زړۀ شــي چــې تللــی شــفاعت دي ب

ژونــدون دي پســې ړنګ پســې برباد شــي، درته ياد شــي

ريحــان دي الس کــې مړاوی، ارواښــاد شــي، درته ياد شــي

ــاد شــي ــل هيــواد شــي درتــه ي غربــت، مســافري او ب

جانــان چــې دي لــه دې ژونــده ازاد شــي، درتــه يــاد شــي

ــي ــاد ش ــه ي ــي، درت ــاد ش ــری ب ــری او ن ــړی مازديګ ژي

زړګــی دي پــه ســينه کــې په فريــاد شــي، درته ياد شــي
شفاعت ریحان

اختریز غزل

بزم شعر و ادب
ابد

وع
: اب

یم
قد

ت
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بایزیــد  از  روشــندلی  رهــروی 

بشــتافتی  کجــا  آخــر  بازگــو 

گفــت از یــک قطــره اشــک مــادرم 

گنــج هــا در دیــده نمنــاک اوســت 

ــادرم  ــی م ــاز خفت ــون ب ــا چ ــام ه ش

ــا  ــن رازه ــا م ــت ب ــب داش ــا دل ش ت

ــکر  ــهد وش ــر از ش ــیرین ت ــا ش ــه ه قص

ــره شــد  ناگهــان شــامی هــوا بــس تی

ــرد  ــرما ف ــدت س ــن از ش ــه ت ــون ب خ

نیمه شــب شــد مادرم از خواب خاســت 

آب  جــام  لــرزان  لــرز  گرفتــم  تــا 

مــن ســتادم خشــک بــر جــا از ادب 

یــخ  بســت  ســردی  فــرط  از  را  آب 

ــاز  ــض ب ــارگاه فی ــون ب ــد چ ــح ش صب

ــد  ــم چــو بی ــد ســوی مــن کــه لرزان دی

گفــت ای فرزنــد بــر کــف جــام چیســت 

نگذاشــتی  را  جــام  ایــن  رو  چــه  از 

گفتــم ای مــادر خطــا بــود اینکــه مــن 

ــب  ــردی طل ــی ک ــر آب م ــن گ ــو زم ت

شــد  بیتــاب  مــن  گفتــار  از  مــادر 

اش  غمدیــده  دل  از  آهــی  زد  ســر 

شــود  زا  گوهــر  گنــج  مــادر  اشــک 

مریــد  هــر  مــراد  کای  پرســش  کــرد 

کایــن همــه گنــج ســعادت یافتــی 

بــرم  در  آمــد  مقصــود  شــاهد 

ایــن گهــر هــا اشــک هــای پاک اوســت 

بســترم  پایــش  پایــان  در  بــود 

آوازهــا  هــا  قصــه  هــا  گفتگــو 

نغمــه هــا جــان بخــش چــون بــاد ســحر 

بــرف بــر شــهر و ده مــا چیــره شــد 

مــرد  ایــام  ســردی  دم  از  شــعله 

ــت  ــی آب خواس ــرده جام ــن افس از م

خــواب  بــرد  دیگــر  بــار  را  مــادرم 

چشــم بــر ره ،جــام برکف،جــان بــه لــب 

ــخ  ــت ی ــن پیوس ــت م ــا دس ــام را ب ج

نمــاز  بهــر  از  برخاســت  مــادرم 

ــپید  ــا س ــرتا پ ــرف س ــون ب ــته ام چ گش

راســت گــو ایــن لــرزه بــر اندام چیســت 

ــتی  ــت داش ــج و محن ــش را در رن خوی

مــی نهــادم جــام بهــر خویشــتن 

از ادب  خفتــه مــی دیــدی مــرا دور 

شــد  آب  وی  ســینه  میــان  دل 

اش  دیــده  از  چکیــد  اشــکی  قطــره 

مــرد از آن یــک قطــره چــون دریــا شــود

خدمت مادر

مرحوم خلیلی
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